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Deze wandeling met 1 helling gaat over Duits grondgebied langs windmolens en de Siegfriedlinie 
uit WO2 naar het bos op de Schneeberg.  Daarna door oude graften met schitterend uitzicht naar 
Orsbach waar u kunt pauzeren. 
 
Startpunt:  Café Oud Bocholtz, Pastoor Neujeanstraat 11 te Bocholtz (tegenover de kerk)
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148. BOCHOLTZ 14km 
 

Startpunt:  Café Oud Bocholtz, Pastoor Neujeanstraat 11 te Bocholtz (tegenover de kerk). 
 
1.   Vanuit het café gaat u R  en aan de T-splitsing L.  Bij de kruising met ANWB-paal R en dan L 
door de Margrietstraat.  Dan R door de Anjerstraat. Buig mee naar links en negeer alle zijwegen. 
Op het einde van de Zonnebloemstraat bij de T-splitsing R.   Negeer zijwegen en volg de 
Leliestraat tot het eind.  In de verte ziet u al de windmolens.  Aan de T-splitsing met De Baan R 
over het spoor (kijk uit voor de trein!) en meteen L de veldweg in.  
  
2.   Op het einde RD het weiland in richting het hoge struikgewas.  Via een houten doorgang komt 
u aan een met gras begroeide veldweg.  Hier L langs het struikgewas met rechts van u een akker. 
 Rechts ziet u de windmolens en links mooie doorkijkjes op Bocholtz.  Buig met de weg mee naar 
rechts en op het einde van de akker neemt u net voor de hoge struiken de veldweg R, maar kijk 
eerst even  links naar beneden, daar ziet u de tanden van de Siegfriedlinie.  
 
3.   Bij de kruising met een smalle asfaltweg R en na 20m L de veldweg in langs een 
stroomhuisje.  Op het einde bij de T-splitsing L.  Links een mooi uitzicht.  Volg nu geruime tijd 
het pad door het bos met naderhand links weer een mooi uitzicht.  Bij de T-splitsing met zitbank 
R over de asfaltweg.  U passeert 2 boerderijen. o.a. de Paulienenhof en u heeft links weer 
schitterend uitzicht.  Op het einde buigt u met de asfaltweg mee naar links.  Bij de Verkeersweg R 
en na 200m L de smalle weg in. 
  
4.   Na 150m bij een boom L de veldweg in tussen de akkers door.   Bij de T-splitsing met 2 
bomen R over de veldweg.  Bij een kruising met de asfaltweg RD de veldweg in.  Negeer een 
zijweg links en blijf RD lopen.  U komt weer bij een asfaltweg. Steek schuin rechts over en ga RD 
de veldweg in langs de Siegfriedlinie.  
 
5.    Loop door tot u bij een veldweg rechts een doorgang ziet in de Siegfriedlinie.  Hier ziet u 
rechts duidelijk de betonnen tanden.  Ga hier echter L richting bos.  Blijf rechts van de 
afrastering lopen naar het bos.  Bij het bos meteen het eerste pad R het bos in. Bij de kruising in 
het bos RD naar beneden.  Beneden bij de T-splitsing R.  Meteen als u uit het bos komt ziet u links 
een klein smal paadje. Als u hier even naar links loopt heeft u een schitterend uitzicht op het dal en de 
kerktoren van Vijlen.  Loop dan weer terug naar het hoofdpad. 
    
 6.   Volg geruime tijd het pad RD door de graft met hoog struikgewas. In de zomer zijn er veel 
insecten.  Als u uit het struikgewas komt ziet u links weer het prachtige uitzicht.  Volg verder de 
graft RD waar in de zomer volop wilde bloemen bloeien.  U kruist een veldweg en blijft RD de 
graft volgen.  Op de T-splitsing, waar de veldweg naar rechts buigt, links. Na 50 meter bij de T-
spitsing rechts en RD blijven lopen. Na geruime tijd komt u in Orsbach met voor u Café Belle Vue 
met mooi terras. 
   
7.   Bij de T-splitsing R het dorp in langs de gaststatte Zum Dorfskrug.  Bij de T-splitsing L langs 
de kerk. Hier staan 2 zitbanken.    Voorbij de kerk bij de kruising RD en na 30m bij de Y-splitsing 
R door de Hohlweg.  50m verder bij de Y-splitsing R aanhouden door de Hohlweg.  Neem de 
eerste veldweg L bij de laatste schuur.  Bij de T-splitsing R over de asfaltweg.  
 
8.    Bij de kruising met zitbank en wegkruis RD en na 20m L de veldweg in.  Volg geruime tijd de 
veldweg en bij een 3-sprong RD.  U daalt een smal bosje in en bij de ongelijke kruising met 
zitbank R omhoog.  Volg geruime tijd de veldweg recht op de kerktoren van Bocholtz af.  Negeer 
een zijweg rechts en volg daarna de verharde weg RD tot de verkeersweg.  Steek over en ga R. 
Bij de kruising met Kerkeveld RD het spoor over en meteen L terug naar het café. 
 
 


