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blz 2 van 4
Een wandeling over twee steenbergen van voormalige steenkolenmijnen maakt u niet snel mee (Alleen
wandeling 1041). Net over de Duitse grens bij Landgraaf ligt de stad Übach Palenberg. Door open gebied
wandelt u via veldwegen, graspaden en bospaden naar het dorp Plitschard en dan loopt u omhoog naar de
steenberg van de voormalig mijn Grube Adolf Na een steile klim bereikt u boven op de terril een
uitzichtpunt met meerdere zitbanken. Dan loopt u nog even RD naar het volgende uitzichtpunt. U staat hier
op 260 m hoogte en u kunt ontzettend ver kijken. Beneden komt u langs het bezoekerscentrum Grube
Adolf. Dan loopt u even door de plaats Merkstein en dan wandelt u geruime tijd over veldwegen door open
gebied naar het Carl Alexander Park, waar u iets kunt eten en drinken. Dan beklimt nu de tweede terril met
een hoogte van 212 m. Hier is een mooi uitzichtplatvorm gemaakt en heeft u rondom schitterend uitzicht!
Via een lang stalen trappenpad loopt u omlaag en u komt weer in het Carl Alexander Park. Vervolgens
loopt u terug naar de parkeerplaats. Het is een heel gemakkelijke wandeling alleen de klim naar de eerste
terril/steenberg is steil.
GPS-afstand 16400 m, looptijd 4.30 uur en hoogteverschil 126 m.
Start Parkeerplaats Carl Alexander Park, Brünestraβe, Übach Palenberg.
(Gebruik voor navigatie Brünestraβe 10 en volg RD de weg de stad uit richting Baesweiler. Via brug rijdt u bij grote
fabriek de B-57 over en 50 m verder is rechts de Parkplatz).

1230 ÜBACH-PALENBERG 16,4 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de
doorgaande weg en gaat u L (fietsroute 32/34)
over het fietspad.

steenberg Grube Adolf. Aan de kruising gaat u
RD verder richting steenberg. Negeer graspad
links.

(Via infopunt Mansio Beasweiler komt u meer te
weten over de Via Belgica).

2. Aan de 3-sprong gaat u L het grindpad omlaag
met
rechts
de
bosrand.
Bij
bord
“Naturschutzgebiet” loopt u het bos in. Na 30 m
gaat u R het steile bospaadje even omhoog.
Meteen boven aan de Y-splitsing gaat u R. Negeer
zijpaden en volg het bospaadje, dat even verder
een dalend bospad wordt, RD. (Op het paadje
liggen (2019) dunne takken waar u makkelijk
overheen stapt of langs loopt). Voor weiland buigt
het bospad rechts omhoog. Aan de T-splitsing
gaat u R het bospad omhoog. Boven komt u uit
het bos en volg RD het licht stijgende brede
graspad. Boven aan de 4-sprong bij smalle
asfaltweg gaat u L over het brede graspad. Aan
de T-splitsing gaat u L het graspad omlaag. Bij
woningen gaat u L (Am Laesberg) de asfaltweg
omlaag, die even verder een haakse bocht naar
rechts maakt. Aan de 3-sprong gaat u RD verder
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u bij
verbodsbord R over de smalle asfaltweg langs en
later door de bosrand. Omlaag lopend loopt u L
via brug de begraafplaats op en loop dan meteen
RD over het grindpad met rechts graven en
urnenmuren. Boven verlaat u L via hek het
kerkhof en ga dan meteen in Plitschard R over de
asfaltweg langs huisnr. 213 en bushalte.

Via brug steekt u de B 57 over. Meteen voorbij de
ingang van de grote chocoladefabriek gaat u bij
verbodsbord L over de licht stijgende grindweg.
(Links ziet u de steenberg/terril van de Grube
(steenkolenmijn) Carl Alexander waar u aan het
einde van de wandeling overheen loopt).
Na 400 m gaat u aan de 3-sprong RD verder over
de grindweg. 500 meter verder aan de volgende
3-sprong gaat u verder RD over de grindweg. Na
circa 50 m gaat u R de veldweg/graspad omlaag
langs de rij eiken. Na 100 m gaat u L over het
graspad gelegen tussen akkers met rechts op
afstand woningen.
(Voor u ziet u achter de windturbines de grote
steenberg van de voormalig steenkolenmijn Anna II
in Alsdorf).
Aan de smalle asfaltweg gaat u R. Aan de 3sprong bij verkeersspiegel en rechts de
Weidenstraβe in de buurt Boscheln gaat u RD (fr.
34). Steek de doorgaande weg over en loop RD
(Martinstraβe) over de klinkerweg.
(Even verder bij huisnr. 5 ziet u rechts een
Mariabeeld in muurnis).
Aan de ongelijke 4-sprong bij wegwijzer gaat u
RD (Theklastraβe) de smalle asfaltweg omhoog.
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R. Vlak daarna
gaat u aan de volgende 3-sprong L richting

3. Voorbij het laatste huis (nr. 233) loopt u nog 30
m RD en dan gaat u vlak vóór de bushalte
“Plitschard Dorf” L over de veldweg richting
steenberg met rechts achtertuinen. De veldweg
wordt een stijgend pad.
Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u R (Adolf
Rundweg Abkürzung) over het pad langs de
bosrand. Na 600 m gaat u vóór de doorgaande

weg bij wegwijzer L (Adolf Rundweg) het
grindpad omhoog met even verder links beneden
een visvijver. Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat
u L (Haldenaufstieg) over het smalle bospad met
even verder links weer de visvijver. Bij Bike-Park
met springschans loopt het pad steil omhoog.
Boven buigt het pad naar links met links het BikePark. Boven aan de T-splitsing bij wegwijzer gaat
u L (Haldenaufstieg) de grindweg omlaag. Aan de
3-sprong gaat u R (Haldenaufstieg) het pad
omhoog. (Doe rustig aan het is een straffe
kuitenbijter). Na bijna 400 m gaat u boven R over
het grindpad. (Meteen daarna staan links
zitbanken). Loop nu RD over het grindpad dat
naar links buigt.
(Hier aan de rand van de steenberg heeft u prachtig
uitzicht).
Volg verder het pad en voorbij de eerste zitbank
gaat u R even het steile grindpaadje omhoog.
(Hier bij de zitbanken, een mooie uitpufplek kunt u
verder genieten van het uitzicht).
Boven gaat u R en bij wegwijzer loopt u verder
over het grindpad richting Gipfelblick. Na 150 m
komt u bij de Gipfelblick (uitzichtpunt) met
zitbank, een mooie pauzeplek na 7 km lopen.
4. (Voorheen kon je hier verder een pad afdalen
maar dat is te gevaarlijk geworden! Loop nu het
pad dat u omhoog gelopen bent weer omlaag.
Beneden aan de T-splitsing bij wegwijzer gaat u R
omlaag. U passeert een eind verder links het
Besucherzentrum Grube Adolf Park en loop dan
verder RD over de grindweg.
(In het Besucherzentrum Grube Adolf Park kunt u bij
het overdekt terras terecht voor koffie. Als er iets te
doen kan men er ook lekkere Kuchen krijgen. In de
mijn (hier stond de schacht) werd van 1913 -1972
vetkolen gedolven. In het speeltuintje staat een
treintje waarmee de mijnwerkers ondergronds
vervoerd werden. Alle dagen geopend van 10 tot 18
uur. Buiten de vakanties van ma t/m vrijdag van 14
tot 18 uur. Weekends vanaf 10 uur.
Aan de kruising gaat u RD en via hek verlaat u het
voormalig mijnterrein en loop dan RD de
asfaltweg omlaag.
(Links passeert u enkele infoborden over het
mijnverleden).
Aan de kruising bij wegwijzer in Merkstein gaat u
RD (Adolfstraβe). Aan de 3-sprong RD. Aan de
kruising bij voormalige mijnwerkerswoning
(huisnr. 22) gaat u RD. Aan de 3-sprong gaat u RD
(Adolfstraβe). Aan de ongelijke 4-sprong gaat u
RD omlaag. Steek meteen daarna de doorgaande
weg over en ga L langs de doorgaande weg
omlaag langs huisnr. 456.
(Als u hier aan doorgaande weg R omhoog gaat, dan
komt u na circa 500 m in het centrum van Merkstein).
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Neem nu de eerste weg R (Stresemannstraβe)
omlaag richting Freibad. Bij de links gelegen
grote parkeerplaats gaat u tegenover huisnr. 32 L
(Buschhofer Weg).
5. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u bij
verbodsbord R omhoog. Boven wordt de smalle
asfaltweg
(Buschhof)
een
dalende
veldgrindweg. Na 250 m passeert u de grote boerderij
Buschhof. Negeer meteen veldweg rechts en volg
de veld- grindweg omhoog.
(Even verder ziet u rechts weer de grote steenberg
van de voormalige steenkolenmijn Anna II in Alsdorf).
Na 800 m gaat u aan de 3-sprong bij stalen
wegkruis RD over de asfaltweg. Steek de
voorrangsweg over en ga R over het fietspad
omhoog. Na 30 m gaat u L over de verharde
veldweg met rechts de bosrand. Volg nu de
veldweg die een eind verder naar links buigt. Aan
de T-splitsing voor bosrand gaat u R omhoog.
Een eind verder buigt de veldweg naar rechts.
Vlak daarna gaat u L de smalle asfaltweg omlaag,
loop onder het viaduct door en volg verder de
smalle asfaltweg. Aan de T-splitsing gaat u L over
de smalle asfaltweg.
(Voor u ziet de steenberg Grube Adolf waar u boven
bent geweest).
Aan de 3-sprong gaat u R de grindweg omlaag
richting steenberg van Grube Carl Alexander
waar u straks boven overheen loopt en waar u
prachtig uitzicht heeft. Na bijna 700 m gaat u aan
de T-splitsing R over de smalle asfaltweg en loop
onder het viaduct door.
6. Negeer bij wegwijzer grindweg en smalle
asfaltweg links en loop RD langs 2 zitbanken en
infobord. Negeer bij infobordje veldweg rechts en
20 m verder gaat u bij verbodsborden schuin L
over de smalle asfaltweg tussen de paaltjes door.
(U passeert enkele zitbanken). Na 400 m loopt bij
rechts gelegen speelveld verder RD. 250 meter
verder gaat u bij fitnessapparaten en zitbank L
over het grindpad/asfaltpad.
(U loopt hier door het Carl-Alexander Park, een
voormalig mijnterrein).
Aan de 3-sprong bij wegwijzer, vlak voor
klimtoestel en glijbaantje, gaat u L over het pad
richting Bergplateau.
(Als u hier RD loopt, dan komt u meteen links (rood
gebouw) bij de uitspanning Barabaros, waar u iets
kunt drinken en een kleinigheid eten. U kunt er
voordat u verder loopt ook nog een waterpijp roken).

Aan de 3-sprong loopt u RD het bos- grindpad
omhoog. Na 800 m, bijna boven en vlak voor het
infobord “Leben auf den Schwarzen Berg” en
zitbanken gaat u L naar de steilrand waar u
prachtig uitzicht heeft. Loop terug en loop dan bij

infobord en zitbanken verder RD. 50 meter verder
gaat u aan de 3-sprong L naar het uitzichtpunt Via
Belgica. (Hier heeft u bij zitbanken en infobalk weer
prachtig (ander) uitzicht). Loop terug naar de
wegwijzer en ga dan aan T-splitsing L omhoog en
loop even verder het klinkerpad omhoog. Boven
gaat u R door de opening in de rode ovale stalen
balk en loop dan naar het uitzichtpunt waar u
werkelijk schitterend uitzicht heeft.
(Hier ziet u o.a. de steenbergen Anna en Adolf. In de
verte ziet u de elektriciteitscentrale in Weisweiler
gelegen aan de autoweg Aken-Keulen. U ziet hier
ook de uitlopers van de Eifel).
7. Loop terug en loop dan RD over het rechte
betonplatenpad met rondom mooi uitzicht. Na
300 m loopt u bij zitbank het 273 lellende stalen
trappenpad omlaag. In het rode gebouw loopt u
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de trap omlaag. Beneden aan de 4-sprong in het
Carl Alexander Park gaat u L over de grindweg
met rechts een groot infobord. Neem nu bij
zitbank het eerste grindpad L. Voorbij de
parkeerplaats gaat u R de asfaltweg omlaag.
Beneden aan de doorgaande weg gaat u L over
het fietspad gelegen tussen muur en haag.
(Voor u ziet weer de grote chocolade fabriek. Hier
wordt chocolade gemaakt voor o.a. de supermarkten
Aldi en Lidl. In de grote fabriek werken slechts circa
80 personen waarvan 2/3 op kantoor werkzaam is).
Na bijna 400 m, 30 m voorbij einde muur, gaat u
bij verbodsbord L over het licht stijgende
bospaadje. Aan de smalle asfaltweg gaat u L en
na 200 m komt u weer bij de parkeerplaats.

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.

