149. BOCHOLTZ 12km
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Deze echte veldwegenroute voert u langs mooie korenvelden naar Nijswiller. Dan via het Platte
bos over de Duitse grenslijn terug naar Bocholtz. Bijna op het einde kunt u iets nuttigen bij Café
Oud Bocholtz bij de kerk.
Startpunt: St.Gillishof, zandberg 20 te Bocholtz
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149. BOCHOLTZ 12km
Startpunt: St.Gillishof, zandberg 20 te Bocholtz.
1. Tegenover de St.Gillishof gaat u rechts van het voetgangersbord de stenen trap af en door
het klaphekje. Volg het verharde voetpad. Bij de Y-splitsing L aanhouden. Bij de kruising van
verharde voetpaden L. Links ziet u Kasteel Bongerd. Negeer een zijpad rechts en volg geruime
tijd het pad. Bij de asfaltweg L en na 50m op de 3-sprong met zitbank L (Kievit).
2. Loop onder de 2 viaducten door en bij de kruising met zitbank R de veldweg in (geel). Bij de
3-sprong RD onder het viaduct door. Bij de T-splitsing met rechts een tunnel L. Links ziet u een
visvijver waar u even een kijkje kunt nemen. Negeer eerst zijweg scherp rechts en negeer ook de
zijweg links. Steek de verkeersweg over en ga RD de Kruinweg in. Bij Café De Driesprong RD
het voetpad in.
3. Bij de 3-sprong aan de verharde weg RD. Waar de weg rechts naar het spoor draait gaat u RD
de veldweg in. U loopt geruime tijd langs het spoor, dan daalt u de houten trap af en beneden bij
een tunneltje L de veldweg in. Buig met de weg mee naar links (niet RD over het graspad!) en bij
de T-splitsing R. Bij de volgende T-splitsing R over de verharde weg. In Baneheide bij de Tsplitsing met waterput en zitbank R. Tegenover huisnr. 30 L de veldweg in (zwart/blauw)
4. Bij de kruising van veldwegen met een boom en wegkruis L en na 10m R (blauw). Volg
geruime tijd de veldweg met voor u in de verte de kerktoren van Vijlen. Volg dan de holle
dalende weg tot beneden bij de asfaltweg en ga L. U passeert het kerkhof en een zitbank met
mooi uitzicht op het Kolmonderbos, een mooi pauzeplekje. Iets verder op de route staat ook nog
een picknickbank. Steek de verkeersweg over en ga RD de weg in. Links staat de picknickbank.
Volg even 150m de bosrand. Let op!
5. Ca. 10m voordat aan de rechterzijde het hoge struikgewas begint gaat u L een smal bospad
omhoog. Volg het pad verder omhoog tussen wat dunne boompjes door. Boven bij de Tsplitsing R en bij de 3-sprong in het bos RD naar beneden. Bij de volgende 3-sprong RD tot een
T-splitsing met een groene slagboom. Hier L de grindweg omhoog. Bij de 3-sprong met een
boom, grenspaal en wegkruis RD. U loopt hier precies op de grenslijn.
6. Bij de 3-sprong met 2 keien RD. Bij de T-splitsing met zitbank R en na 10m L de veldweg in.
Volg geruime tijd de veldweg, recht op de kerk van Bocholtz af. Volg daarna de verharde weg RD
tot de T-splitsing. Steek de asfaltweg over en ga R. Bij de kruising met Kerkeveld RD. Vlak voor
het spoor komt u bij de Scholtissenhof met mooi binnenterras waar u heerlijk ijs kunt eten.
7. Steek het spoor over en neem de eerste weg L (Past.Neujeanstraat). Tegenover de kerk is het
gezellige café Oud Bocholtz waar u wat kunt drinken. Meteen achter de kerk R het straatje in.
Voor huisnr. 24 L en bij de kruising R. Negeer een zijweg rechts en links en op de grote 3-sprong
met zitbank L de Bongaarderweg in. Negeer de zijweg rechts en bij de kruising RD langs een
grasveldje. Op het einde neemt u het voetpad R omhoog naar het beginpunt.

