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Jan Nobbe heeft in 12 jaar tijd veel routes uitgezet voor deze wandelgids in het land van Herve, Ardennen 
en Eifel. Op 4 dec. 2020  overleed Jan op 60 jarige leeftijd aan endeldarmkanker. Deze wandeling is een 
eerbetoon voor hetgeen hij voor de wandelgids betekend heeft.  Aan het einde passeert u de mooie 
natuurbegraafplaats Eygelshof, waar Jan zijn laatste rustplaats heeft.  
 

Tijdens deze heuvelachtige en bosrijke wandeling, waar u regelmatig de wateroren van Rimburg ziet,  
wandelt u via leuke bospaadjes en graspaden naar de rand van Rimburg en dan loopt u via trappenpaden 
door het bos omhoog naar Camping de Watertoren, waar u in de zomer op het leuke terras  Bei Os op de 
Camping kunt pauzeren.  Via mooi paadje  loopt u omlaag naar de rand van Waubach. Via bospaadjes en 
een panoramische weg met rondom mooi uitzicht loopt u naar de natuurbegraafplaats waar u de rustplaats 
van Jan Nobbe, met prachtig uitzicht,  passeert. 
 

Startadres: Grote parkeerplaats nabij Natuurbegraafplaats  Eygelshof, Hermanstraat, Eygelshoven. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 6,42 km  1.40 uur  36 m  61 m 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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1442. EYGELSHOVEN I.M. Jan Nobbe 6,4 km + 881 
 
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de kruising 
bij het houten bord “Natuurbegraafplaats 
Eygelshof” en dan  gaat u RD 
(Boomgaardskuilweg) de asfaltweg omhoog met 
rechts de begraafplaats Eygelshoven. Voorbij de 
links gelegen ingang van de natuurbegraafplaats 
Eygelshof en de rechts gelegen andere ingang 
van de begraafplaats Eygelshoven, gaat u bij 
verbodsbord RD verder de smalle asfaltweg 
omhoog met rechts een  paardenweiland.  Aan de 
4-sprong, met links een trap, gaat u R 
(pijl/viabelgica) de asfaltweg omhoog.   
 

(De wandelroute Via Belgica is genoemd naar de  
400 km lange oude Romeinse heirbaan, die vanaf  
het Franse Boulogne-sur-Mer via o.a. Arras, 
Tongeren, Maastricht, Heerlen naar Jülich en Keulen 
liep. Bij Rimburg stak de weg de huidige grens over).  
 

Meteen daarna, einde paardenweiland, gaat u bij 
bord “Grote Boslocatie” R het bospad omlaag dat 
na bijna 150 m beneden naar links buigt met links 
de bosrand. Een eindje verder in het bos maakt 
het pad nog twee bochten en wordt dan een 
graspad met links de bosrand.  
 

(De bedrijven die u beneden ziet, liggen op het 
terrein van de voormalige steenkolenmijn Julia (1926-
1974)).   
 

Aan de T-splitsing gaat u L de steile smalle 
asfaltweg omhoog.  Na 100 m gaat u boven  aan 
de ongelijke 4-sprong bij zitbank R (pijl/via 
belgica) over het bospad dat na 250 m een dalend 
kronkelend bospaadje wordt (kan hier soms  
modderig zijn) en dan een pad langs de bosrand 
wordt. Aan de 3-sprong bij draaihekje gaat u RD 
het brede graspad omlaag.    
 

(Hier ziet u voor u de 35,7 m hoge rijksmonumentale 
watertoren van Rimburg (1925-1926), die u tijdens de 
wandeling nog vaker zult zien. 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 werd de watertoren buiten gebruik gesteld).  
 

2. Aan de doorgaande weg  gaat u R (pijl) omlaag.   
Na 150 m gaat u bij bord “Rimburgerbos”  L (pijl) 
het trappenpad omhoog. Boven aan de  
T-splitsing gaat u L. Meteen daarna aan de  
3-sprong gaat u R en loopt u het  trappenpad 
omhoog.   Na het trappenpad volgt u RD het licht 
stijgende bospad. Aan de Y-splitsing bij  
3-stammige boom gaat u R.  Beneden steekt u RD 
het smalle weiland over. (Rechts beneden ziet u 
hier woningen in Rimburg). Via draaihekje loopt u 
RD het bospad omhoog.  Negeer zijpaadjes.  Na 

150 m gaat u boven aan de 3-sprong voor dun 
boompje L het smalle bospad omhoog. Negeer 
zijpaadjes.  Aan de T-splitsing voor afrastering 
gaat u L (pijl/via Belgica) over het brede pad met 
rechts camping de Watertoren.  Het brede pad  
buigt naar rechts en u heeft weer mooi zicht op 
de  watertoren.  
 

3. Bij de ingang van Camping de Watertoren gaat 
u RD over de asfaltweg.  
 

(U kunt hier in de zomer op het op de camping 
gelegen mooie terras “Bei Os” pauzeren).   
 

Aan de 3-sprong gaat u RD.   
 

(U kunt hier L (Watertorenpad) naar de watertoren 
lopen waar u boven mooi uitzicht heeft.  
 

De route volgend  ziet u voor u de St.Jozefkerk 
(1869-1877) in Waubach en rechts heeft u weids 
uitzicht o.a. op de St. Mariä Himmelfahrt-kerk in 
Scherpenseel (Übach-Palenberg). 
 

Aan de T-splitsing bij  zitbank en het  
Waarderkapelke  gaat u L (blauw).   
 

(De Mariakapel dateert uit 1913 en is gebouwd op de 
plek waar eerder een wegkruis stond. Na 
beschadigingen in de Tweede Wereldoorlog werd de 
kapel gerestaureerd). 
 

Meteen daarna, voorbij verbodsbord, gaat u aan 
de 4-sprong via klaphek R over het licht stijgende 
grindpad, met voor u woningen in 
Waubach/Ubach over Worms. Bij het volgende 
klaphek loopt u het pad omlaag met links 
afrastering. Beneden steekt u de doorgaande weg 
over en gaat u R (Groenstraat). Meteen daarna 
aan de 3-sprong bij zitbank en stenen wegkruis 
op sokkel met tekst in het Duits gaat u RD. Na 
bijna 50 m, meteen voorbij het sportveldje  en 
tegenover huisnr. 235, gaat L (pijl/viabelgica) het 
graspad omhoog met rechts houten afrastering. 
Meteen na het sportveldje gaat u schuin L (pijl/ 
viabelgica) over het bospaadje. Aan de asfaltweg 
gaat u R (Achter den Put) omhoog. Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u L (Jufferweg) 
omhoog. Na 100 m gaat u boven L het bospad 
omlaag.    
 

(Als u hier 20 m RD loopt, heeft u weer  mooi zicht op 
de watertoren. Hier ziet u ook twee  steenbergen van 
voormalige steenkolenmijnen, die op Duits 
grondgebied liggen. Aan het einde van de wandeling 
bij de rustplaats van Jan, ziet u deze steenbergen 
weer. Bij helder weer ziet u hier voor u in de verte de 
hooggelegen kerk in de Duitse plaats 
Burscheid/Aken). 



 

 

4. Omlaag lopend gaat u aan de 3-sprong R 
omlaag.  Negeer zijpaden.  Na 200 m, 50 m voor 
weiland, gaat u R het bospad omhoog dat boven 
bij wilduitkijkstoel, een smal licht stijgend pad 
wordt  met links afrastering van weiland en rechts 
een grote akker. Boven aan de T-splitsing gaat u 
L over de smalle asfaltweg met links mooi uitzicht 
o. a. weer op de watertoren en op de steenberg 
van de voormalige steenkolenmijn Grube Adolf in  
Übach-Palenberg. Aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u RD.  Vlak daarna aan de volgende  
3-sprong met rechts het Hoverveldpad gaat u RD. 
Beneden aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD de 
smalle asfaltweg omhoog. Negeer boven bij 
zitbank smal bospad rechts.   
 

5. Let op! Voorbij rechts gelegen groot 
grasveld/akker en waar precies rechts een 
bomenrij begint en de smalle asfaltweg een 
dalende holle asfaltweg wordt, gaat u R de 
grasberm omhoog en dan gaat u meteen L over 
het paadje met links beneden de holle dalende 
asfaltweg. Na 100 m buigt het pad naar rechts en 
wordt een bospad. Na 250 m gaat u aan de  T-
splitsing R (pijl/via belgica).  Aan de 4-sprong 
gaat u L (pijl) omlaag.  Aan de T-splitsing voor 
afrastering gaat u L. Aan de volgende T-splitsing 
gaat u L omhoog. (U verlaat hier de pijl/via belgica). 
Na 100 m gaat u bij bord Eygelshof R (bordje staat 
rechts in struikgewas)  omlaag en ga dan meteen L 
het brede pad omhoog over de 
natuurbegraafplaats.  Aan de 3-sprong voor de 
ontvangstruimte (houten gebouw) gaat u R met 

voor u de Johannes de Doperkerk (1921-1922) in 
Eygelshoven. Meteen daarna aan de 4-sprong 
gaat u RD.  Aan de ongelijke 4-sprong bij 
zitbankje gaat u R en loop dan links van het 
zitbankje RD en u komt meteen bij de 
rustplaats/boomschijf van Jan Nobbe.   
 

Op 3 dec. 2020, de dag voor zijn overlijden, appte 
Jan  naar zijn wandelvriend Jaap het volgende: “Voor 
de pietjes-precies: vanaf mijn plekje op 
natuurbegraafplaats Eygelshof zie je links een 
grotere terril of steenberg, de zogenaamde 
Bergehalde van de Grube Adolf, 260 m en rechts 
daarvan een wat kleinere, de Bergehalde van de 
Grube Anna Noppenberg, 257 m. Meer naar rechts, 
verder weg, het Hürtgenwald”.   
 

6. Loop terug naar het zitbankje en ga RD het 
graspad omlaag en loop tussen de vijvers door. 
Aan de T-splitsing gaat u L met rechts beneden 
de begraafplaats Eygelshoven.   
 

(Hier ziet u rechts het zonnepark Solarpark 
Herzogenrath).  
 

Voor het houten ontvangstgebouw gaat u R de 
grindweg omlaag. Voorbij de uitgang gaat u R de 
asfaltweg omlaag terug naar de parkeerplaats.  
 

(Als u beneden de  doorgaande weg (Rimburgerweg) 
oversteekt, komt u via het grote transparante infobord 
meer te weten over de geschiedenis van de mijn 
Julia die hier heeft gelegen. Aan de achterkant van 
het bord staat ook nog info). 

  

Jan Nobbe, onze  Land van Herve-,  Ardennen- en Eifelkenner was behalve een wandelaar ook een 

levensgenieter en een goede vriend van mij.  Zoals de meesten van jullie weten was Jan een fervent 

wandelaar. Zo’n 12 jaar geleden nam hij contact met mij op en bood aan om wandelroutes voor 

Wandelgids Zuid-Limburg uit te gaan zetten. Tot dan toe maakte ik namelijk alleen wandelroutes in Zuid-

Limburg. Jan kwam op het idee om buiten de landsgrenzen te denken, gezien de ligging van Zuid-

Limburg. Hij stelde voor om in het Land van Herve te gaan beginnen. Ik ging direct akkoord en we 

spraken af voor onze eerste route 314 in Mortroux. Het klikte meteen en we trokken verder het land van 

de Vesdre in en vervolgens naar de Ardennen. Daarna was de Eifel aan de beurt. Jan en ik werden goede 

wandelvrienden en waren echte pioniers. 
 

Jan heeft ontzettend veel betekend voor de wandelgids. De nog nieuwe geplande wandelroutes van Jan in 

de Vulkaaneifel en aan de Moezel ga ik beslist nog uitzetten en daarna uiteraard met de naam van mijn 

geweldige wandelvriend in de Wandelgids vermelden. Veel wandelaars genieten nu nog steeds van Jans 

routes en dat zal nog lang zo blijven.  
 
 

Jos Wlazlo

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.  


