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Tijdens deze heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling wandelt u eerst door open veld de Duitse 
grens over. Dan loopt u door het mooie natuurgebied Marienberg, een voormalig kiezelgroeve. Vanuit het 
stadsdeel Marienberg volgt u circa 1,5 km het pad langs de Worm tot in het dorpje Rimburg met het 
bescherm dorpsgezicht waar u kunt pauzeren. Dan loopt u nog een stuk langs de Worm en dan loopt u 
omhoog naar de kapel, die in het Rimburgerbos is gelegen. In dit bos passeert u ook nog “de heks van 
Brunssum” Via leuk graspad en panoramisch weggetje over plateau en via jong aangeplant bos loopt u 
terug naar het beginpunt waar u bij leuke lunchroom nog iets kunt eten en drinken.  TIP: U kunt ook starten 
bij de kerk van Rimburg (Brugstraat 2a) en dan halverwege pauzeren bij ’t Beufke. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Petit restaurant ’t Beufke, Hovenstraat 139, Landgraaf.  Tel:045-5320957.  Geopend: wo-do 
09.30 tot 18.00 uur, vr-za-zo -9.30 tot 20.00 uur, maandag gesloten. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,91 km  3 uur  63 m  131 m 
 

 
 

1079. LANDGRAAF 12,9 km 
 

1. Met uw rug naar de lunchroom en met uw 
gezicht naar de hoofdingang van het voormalig 
gemeentehuis van Ubach over Worms gaat u L.  
Aan de T-splitsing voor het grote kerkhof en bij 
de St Joseph kerk (1868) met het mooie interieur 
(o.a. een eiken preekstoel uit 1845) gaat u R 
(Kerkstraat). Meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong L (Pastoor Scheepersstraat).  Aan de 4-
sprong bij kunstwerk “schip” gaat u L (Pastoor 
Scheepersstraat).  Voorbij de grote parkeerplaats 
en aan het einde van de klinkerweg gaat u R over 
het trottoir langs het appartementengebouw (74-
84). Steek via zebrapad de doorgaande weg over 
en loop schuin L over het tegelpad.  Voor het 
sportcomplex gaat u L. Meteen daarna op de 
hoek gaat u R over het pad met links van u de 
atletiekbaan en rechts het voetbalveld van 
UOW’02.  Bij sporthal “Ter Waerden” gaat u L 
over de asfaltweg. Aan de T-splitsing bij 
tenniscomplex gaat u R (Kloosterstraat) en volg 
nu bijna 1 km deze weg RD.  
 

(Links ziet u de kerk in de Duitse plaats 
Scherpenseel, rechts ziet u de steenberg van de 
voormalige steenkolenmijn in Herzogenrath. Rechts 
ziet u ook de watertoren van Rimburg, die u tijdens 
deze wandeling verschillende keren ziet).  
 

Na 400 m passeert u links bij zitbanken een 
wegkruis staande op sokkel. Aan de T-splitsing 
gaat u L (Akerweg). Waar de asfaltweg naar 
rechts buigt, blijft u RD de Akerweg volgen.   
 

2. Aan de 4-sprong bij zitbank en de  grensstenen 
246 A en 246 B gaat u RD over de smalle 
asfaltweg en u loopt Duitsland binnen. Negeer 
veldweg links. Na 50 m gaat u bij 2 stalen palen, 
zwerfstenen en zitbank  R over het pad en u loopt 
het natuurgebied Mariental binnen. Het pad wordt 
een dalend breed grindpad, dat u  1 km RD volgt 
door de voormalige zand- en kiezelgroeve 
Marienberg. Bijna aan het eind van de groeve 
wordt het grindpad een stijgend asfaltpad.   
Boven na nauwe doorgang gaat u aan de 
ongelijke 4-sprong R (fietsroute 36/41) de 
asfaltweg omlaag. Beneden loopt u het Stadtteil 
Marienberg (Ubach-Palenberg) binnen. Beneden  
aan de T-splitsing gaat u L langs de doorgaande 
weg. Aan de kruising met verkeerslichten gaat u  
RD (In der Schley). Meteen voorbij huisnr. 13 gaat 
u R over het brede grindpad door het park. Steek 
via brug de Worm over en ga dan meteen na de 

eerste brug R over het asfaltpad met rechts van u 
de Worm.   
 

3. Bij stroomversnelling in de Worm loopt u onder 
het viaduct door. Meteen  daarna aan de 3-sprong 
loopt u bij verbodsbord RD (Zwei-Schlösser-
Allee) over de smalle asfaltweg, die u bijna 1,5 km 
RD volgt langs de gekanaliseerde Worm. Na 500 
m wordt de rustige asfaltweg voorbij stenen 
grenspaal nr. 239 een veldweg bestaande uit twee 
klinkerstroken. Volg nu de veldweg verder langs 
de Worm en de rij populieren. (Rechts  ziet u het 
waterzuiveringsgemaal Rimburg en links ziet u de 
spoorlijn Aken – Mönchengladbach). Aan het eind 
van de veldweg gaat u bij stenen grenspaal 238 F 
R de brug, waarop twee schildpaden staan,  over 
en wandelt u Nederland weer binnen.  
 

(Hier aan de 3-sprong staat bij infobord een groot 
vredesmonument. Op de 12 verticale planken staat in 
10 verschillende talen de tekst “Weet die u haat leert, 
zal u niet verlossen”.  
 

Als u hier even L gaat, dan ziet u het mooie kasteel 
Rimburg dat uit de 12e eeuw dateert  dat 
oorspronkelijk bestond uit een donjon, een 
verdedigbare woontoren. De huidige vorm stamt uit 
het einde van de 19e eeuw).  
 

Meteen na de brug, waarop twee grote 
schildpadden staan, gaat u tegenover de 
volgende stenen grenspaal 238 F L het klinkerpad 
omlaag langs de Worm, die hier grensrivier is.  
 

(Als u wilt pauzeren kunt u hier RD (Brugstraat) lopen 
naar het gezellige café met terras D’r Eck (100 m), 
gelegen in het beschermd dorpsgezicht van Rimburg.  
 

U komt dan ook langs de H. Drievuldigheidkerk 
(1726, die via de inpandige Mariakapel te bezichtigen 
is.  
 

Tegenover de kerk ligt de pastorie (1826) met het 
beeld van Sint Jozef met Kind in muurnis.  
 

De Brugstraat was het laatste stuk van de Romeinse 
handelsweg (Via Belgica) op Nederlands 
grondgebied, die van het Franse Boulogne-sur-Mer 
naar Keulen liep).  
 

Bij het witte huis ziet u het waterrad van de 
voormalige watermolen Rimburg.  
 

(De huidige gebouwen van deze voormalige dubbele 
watermolen stammen uit de 18e /19e eeuw en staan 
op de Duitse oever. In 1543 stond hier al een 
watermolen.  

tel:045-5320957
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Op de plek van het witte woonhuis stond op de 
Nederlandse oever een oliemolen later graanmolen 
met een eigen waterrad (18e eeuw). Begin 20e eeuw 
waren beide molens met een brug verbonden).  
 

Bij verbodsbord loopt u RD over de smalle 
asfaltweg. De asfaltweg wordt een pad bestaande 
uit twee klinkerstroken dat u 700 m RD volgt 
langs de Worm.  (Na 200 m passeert u rechts de 
visvijver Rimburg). Aan de 3-sprong bij  ‘t Bakkes 
gaat u R (rood) omhoog.   
 

(In dit Bakkes bakken de inwoners van Rimburg 10 x 
per jaar circa 100 vlaaien per keer. ‘t Bakkes staat op 
de fundamenten van een oud lijkenhuisje waar in een 
ver verleden de lichamen van overleden niet-
katholieken of zelfmoordenaars werden bewaard).  
 

Aan de 3-sprong loopt u RD (rood/groen). Aan de 
kruising bij huisnr. 24 gaat u R.  Negeer meteen 
daarna zijweg rechts (Wormdalweg) en loop RD 
door het langgerekte dorp/straatdorp.  
 

4. Na bijna 500 m gaat u aan de 3-sprong voorbij 
het prachtige rijksmonumentale woonhuis in 
chaletstijl (1881) met huisnr. 107 en bij groot 
stenen wegkruis op sokkel (1908)  en molensteen 
scherp L (Lindengracht) omhoog. Voorbij het 
plaatsnaambord “einde bebouwde kom 
Landgraaf” gaat u schuin L (blauw) het bospad 
langs de zitbank omhoog. (Dus niet het pad langs 
bosrand). Bij de volgende zitbank buigt het pad 
links verder omhoog.  U passeert  de St. 
Jozefkapel. 
 

(Hier bij de kapel staan 3 zitbanken. De kapel is 
gesticht in 1951 door de oud-strijders van Rimburg 
naar aanleiding van hun behouden terugkeer na de 
WO II. Later zijn de namen van de oud-strijders uit 
Waubach, Groenstraat, Lauradorp en 
Abdisschenbosch vermeld).  
 

Negeer nu meteen zijpad links omlaag en even 
verder zijpad rechts.  Boven aan de Y-splitsing 
gaat u L omlaag.  Aan de 4-sprong gaat u RD over 
het smalle paadje, dat even verder langs een 
steile rand loopt, omlaag.  (U kunt hier aan de 4-
sprong ook L het bredere pad omlaag lopen). Vlak 
voor weiland gaat u R (blauw) het trappenpad 
omlaag. Meteen daarna gaat u beneden R (blauw) 
de smalle holle asfaltweg langs de betonnen 
wand omhoog.    
 

5. Na 150 m buigt de holle weg  naar links en dan 
naar rechts. Let op! Ga hier bij zitbank L (blauw) 
en via de grote zwerfsteen loopt u het trappenpad 
omhoog.  
 

(Hier staat de uit hout uitgekerfde “Heks van 
Brunssum”. Dit herdenkingskunstwerk van de 
kettingzaagkunstenaar Roel van Wijck staat op de 
plek waar van 1932 en 1934 het podium van het 
openluchttheater heeft gestaan.  
 

Aan de overkant, waar nu bos is, zaten de 
toeschouwers. “De Heks van Brunssum” was één 
van de voorstellingen, die toen hier zijn opgevoerd. 
De opbrengsten van de voorstellingen waren 

bestemd voor de bouw van een kerk in de wijk 
Lauradorp).  
 

Aan de 3-sprong, na trappenpad, gaat u verder 
RD (blauw). Aan de volgende 3-sprong gaat u R 
(blauw). Vlak daarna aan de 3-sprong voor hoge 
afrastering van camping “De Watertoren” gaat u 
L (blauw) over het brede pad. Aan de omgekeerde 
Y splitsing bij  verbodsbord (ruiters) loopt u RD. 
Let op! Na 10 m gaat u L over het bospad dat 
meteen naar rechts buigt. (Rechts ziet u de 
watertoren van Rimburg). Aan de Y-splitsing, met 2 
dunne boompjes in het midden,  gaat u L.  Aan de 
3-sprong gaat u R omlaag. (Links beneden ziet u 
woningen in Rimburg). Het bospad buigt naar 
rechts. Via 2 draaihekjes steekt u het smalle 
weiland over en loop RD het steile bospad 
omhoog. Boven volgt u RD het bospad met links 
van u een helling.  U passeert een grote 3-
stammige boom.  
 

(Rechts ziet u weer de 35,7 m hoge 
rijksmonumentale watertoren van Rimburg (1925-
1926). De toren is  in opdracht van het 

waterleidingbedrijf van de voormalige particuliere 

mijnonderneming “Laura & Vereeniging” (de mijnen 
Laura en Julia) gebouwd. Na de sluiting in dec.1974 
van de steenkolenmijn Julia (Eygelshoven) werd de 
watertoren buiten gebruik gesteld.  
 

Aan de 3-sprong bij omgevallen en in stukken 
gezaagde boomstam gaat u L (geel) het 
trappenpad omlaag. Beneden aan de T-splitsing 
gaat u L verder omlaag. Meteen daarna loopt u 
aan de 3-sprong RD het trappenpad omlaag en u 
verlaat het Rimburgerbos.  
 

6. Beneden aan de rand van Rimburg steekt u de 
doorgaande weg over en ga R over het trottoir 
omhoog. Na 150 m gaat u bij draaihekje L (blauw) 
het brede graspad omhoog met rechts van u de 
Rimburgerhoeve (manege/paardenpension).  Aan 
de 3-sprong bij draaihekje gaat u R over het 
brede graspad. (Rechts ziet u weer de watertoren).  
U passeert een volgend draaihekje en 100 m 
verder gaat u aan de 4-sprong RD over het licht 
stijgende smalle pad gelegen tussen afrastering 
en bosrand. Aan  de smalle asfaltweg gaat u R 
(blauw) omhoog. Negeer  boven zijweg links. Vlak 
daarna loopt u aan de 3-sprong bij zitbank RD 
over de panoramische De Jufferweg. Na 200 m 
loopt u beneden bij weiland RD omhoog. Let op! 
Meteen na het weiland gaat u R het  graspad 
omlaag met rechts van u de afrastering van het 
weiland. U loopt een in 1999 aangeplant bos 
binnen. Na 50 m gaat u aan de T-splitsing L 
omhoog.  Negeer zijpaden. Na 200 m gaat u aan 
de volgende T-splitsing L omhoog. Boven aan de 
smalle asfaltweg gaat u R. (Dit is dezelfde smalle 
asfaltweg, die u beneden voorbij weiland verlaten 
heeft). Beneden aan de T-splitsing gaat u R 
(Achter den Put). Meteen daarna gaat u L over het 
bospad. Beneden aan de asfaltweg in Waubach 
(Groenstraat) gaat u bij sportveldje L.  
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7. Na 70 m gaat u R (blauw/Bungweg) de 
klinkerweg omhoog. Boven aan de 4-sprong loopt 
u RD (blauw) het klinkerpad omhoog.  Let op! 
Neem nu het eerste klinkerpad L omhoog met 
links een beukenhaag. In de woonwijk loopt u RD 
de klinkerweg omhoog. Boven aan de T-splitsing 
gaat u L. Neem nu de eerste weg R (Akkerwinde).  
Voorbij speelveldje gaat u L over het trottoir met 
links het hoge vangnet. Bij huisnr. 5 gaat u R 
(Duivekervel) over de parkeerplaats en loop dan 
over het voetpad (Duivekervel).  Aan de 4-sprong 
gaat u RD over het voetpad. Aan de 3-sprong gaat 
u RD over het voetpad.  Steek de doorgaande 

weg over en loop RD over het tegelpad langs het 
appartementengebouw (Laura Juliastraat 42 t/m 
56). Negeer zijweg rechts en zijweg links. Aan de 
kruising gaat u RD (Laura Juliastraat). Aan de 
volgende kruising gaat u R (Kerkstraat).  Aan de 
ongelijke 4-sprong bij het voormalig 
gemeentehuis van Ubach over Worms gaat u L en 
u komt meteen weer bij de gezellige lunchroom ’t 
Beufke, de sponsor van deze wandeling, waar u 
nog iets kunt eten of drinken. Er is een 
uitgebreide lunch– en diner kaart. De uitbater 
verneemt graag wat u van de wandeling vindt. 

 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur         
 


