
 



 

Beschrijving wandelroutes 
Beschrijving lange wandelroute: 

 Vertrek bij het infobord op de parkeerplaats en wandel langs Hotel Sankt Ludwig (1) over de 
verharde weg in oostelijke richting naar de spoorwegovergang. 

 Op deze spoorwegovergang vervolgt u de wandeling in oostelijke richting over het spoor (geen 
paniek; er rijden geen treinen meer over dit stukje rails). 

 Op de grens tussen Nederland en Duitsland (2) , waar de begroeiing op het spoor begint, 
staat aan uw linkerhand een kapotte schakelkast. Hier rechts via een smal begaanbaar pad het 
talud naar beneden. 

 Het pad beneden rechtdoor oversteken en via de laan richting Dalheimer Mühle (3) lopen. 

 Aan het einde van de laan, bij het waterrad, linksaf langs vijver richting spoorviaduct. 

 Onder het spoorviaduct rechtsaf en via de openbare weg richting Dalheim. 

 Na een paar honderd meter, in een flauwe bocht, links bij een open vlakte het zandpad 
omhoog. 

 Deze lange weg vervolgen tot aan de t-splitsing en hier links afslaan. 

 Bij het bord ‘Sechs Eichen’ (4) linksaf en aan de Nederlandse zijde van de grens het 
wandelpad vervolgen. Dit pad voert langs een anti-tankgracht (5) uit de Tweede 
Wereldoorlog. Deze ligt aan uw linkerhand en is door zijn diepte herkenbaar. 

 Bij volgende t-splitsing rechtsaf en blauwe paaltjes volgen. 

 U komt vanzelf bij het kapelletje van klooster Sankt Ludwig en het aangrenzende kerkhof (6). 
Hier ligt een Noorse piloot begraven (7), die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog met 
zijn vliegtuig boven Vlodrop is neergeschoten. 

 Na het kapelletje de blauwe paaltjes volgen tot aan de t-splitsing; hier rechtsaf. 

 Bij het eerste kruispunt links tot aan de bocht. Na deze bocht meteen links het zandpad naar 
beneden. 

 Vervolg nu de wandeling over het spoor tot aan de parkeerplaats, die na een tijdje weer aan uw 
rechterhand opdoemt. Hier lag in vroegere tijden het Station Vlodrop (8). 

  
  
Beschrijving korte wandeling 1: 

Voor de eerste korte route (NL) volgt u de blauwe paaltjes in oostelijke richting en volgt u de 
wegbeschrijving hierboven vanaf het kapelletje. 
  
  
Beschrijving korte wandeling 2: 

De tweede korte route (D) is gedeeltelijk gelijk aan de lange route (NL/D) hierboven, met dien 
verstande dat u vanaf het moment dat u in bovenstaande routebeschrijving de blauwe paaltjes moet 
volgen dit niet doet en het pad in zuidelijke richting (dus bij de t-splitsing linksaf) vervolgt totdat u weer 
bij de spoorwegovergang komt. 
  
  
Tijdens alle drie de wandelingen komt u schuilhutten tegen. Hotel Sankt Ludwig en de Dalheimer 
Mühle zijn horecagelegenheden waar u aangenaam kunt verpozen. Wij hopen dat u geniet! 


