1451. KERKRADE (Wormdal) 7 km
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Tijdens deze heuvelachtige, grensoverschrijdende en verrassend mooie wandeling zult u versteld staan
van de ongerepte natuur in het schitterende Wormdal. Het is een van de mooiste korte routes van deze
wandelgids met enkele avontuurlijke paadjes, u waant zich soms in de Ardennen. Vanaf de parkeerplaats
wandelt u via bospaadjes omhoog naar een steilrand en dan daalt u af naar de buurtschap Haanrade. U
struint een avontuurlijk stuk langs de Worm en bij een stroomversnelling klimt u via een brug de Duitse
grens over. U loopt even door de buurtschap Alt-Merkstein en dan klimt u via graspaadjes omhoog. U
daalt af naar de spoorlijn in de buurtschap Worm en dan loopt u over een avontuurlijk paadje, over een
bergkam, tussen een vijver en de Worm door. Via een houten brug loopt u weer Nederland binnen en dan
struint u een schitterend stuk langs de Meanderende Worm. In Haanrade loopt u langs het voetbalveld
terug naar de parkeerplaats. Loop deze wandeling niet na veel regenval.
Startadres: Parkeerplaats Sportpark Carisborg, Haanraderstraat 9, Kerkrade.
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1451. KERKRADE (Wormdal) 7 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht
naar de voetbalvelden van v.v. Haanrade/SVA
(sportpark Carisborg) gaat u R de asfaltweg
omhoog. Negeer grindpad rechts en loop bij
afsluitboom RD de asfaltweg verder omhoog.
Negeer zijpaden rechts.
(U loopt hier door het natuurgebied Carisberg, het
terrein van de voormalige bruinkoolgroeve Anna
(1943-1960)).
Na 200 m gaat u aan de 4-sprong L het bospad
omhoog richting woningen. Aan de T-splitsing
voor achtertuinen van woningen gaat u L. Aan de
3-sprong gaat u RD het asfaltpad omlaag. Aan de
volgende 3-sprong gaat u RD met links beneden
het sportcomplex. Na 50 m gaat u aan de
3-sprong bij zitbank R het bos- grindpad omhoog
met rechts woningen. Negeer zijpaden. Let op!
Boven voor het grote grasveld gaat u meteen aan
de 3-sprong scherp L het grindpad omhoog.
Boven buigt het pad links omlaag met rechts de
steilrand.
(Hier ziet u vanaf links het zonnepark Solarpark
Herzogenrath, de steenberg van de voormalige
steenkolenmijn Grubbe Adolf, de H. Hart van
Jezuskerk in Haanrade en de steenberg
Noppenberg van de voormalige steenkoolmijn Anna
in Alsdorf).
Even verder loopt u het pad, via smalle trappen
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u R de
grindweg omlaag en loop dan het tegeltrappenpad omlaag. Beneden in Haanrade gaat u
R.
(Voor u ziet u de steile wand waar u net boven langs
bent gelopen).
Meteen daarna aan 3-sprong gaat u L langs
nr. 17. Aan de T-splitsing gaat u L langs
huisnr. 33.
2. Aan het einde van de asfaltweg gaat u in de
linkerhoek bij huisnr. 41 het trapje omhoog. Aan
de klinkerweg, met rechts de ingang van het
kerkhof, gaat u L omlaag. Beneden aan de
doorgaande weg bij het tankstation gaat u L.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R. Steek
via twee klaphekjes de spoorlijn Heerlen-Aken
over en ga dan meteen R over het pad met rechts
ijzeren hekwerk van de spoorlijn. Voorbij houten
klaphek gaat u aan de 3-sprong R. 20 m verder
gaat u L het smalle paadje omlaag. Na 50 m, 10 m
voor de Worm, buigt het paadje naar rechts met
even verder links de meanderende Worm.

(Als u het eerste paadje links omlaag neemt, komt u
bij een mooi plekje aan de Worm).
Aan de 3-sprong gaat u L langs het grasveld en
houd meteen L aan met links de bosrand. Na
50 m gaat u L het steile paadje omlaag dat voor
de Worm naar rechts buigt.
3. Na 50 m gaat u R over het bospaadje.
(Als u hier RD loopt, komt u na 30 m bij een mooi
keienstrandje en hoge oeverwand).
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HerzogenrathWorm buigt het pad voor de Worm naar rechts. U
wandelt hier door een mooi stuk langs de Worm,
die hier de grens vormt tussen Nederland en
Duitsland. Na 200 m buigt het paadje rechts
omhoog. Boven op het weiland/grasveld bij
infobordje gaat u L.
(Als u na 20 m links naar de steilrand loopt, heeft u
een mooi zicht op de Worm).
Na 50 m gaat u L het smal paadje omlaag en
negeer zijpaadjes. Vlak daarna gaat u beneden R
met links de Worm. (U waant zicht hier even in de
Ardennen). Negeer na bijna 100 m, zijpaadje
rechts en meteen daarna gaat u vlak voor de
stroomversnelling in de Worm R via nauwe
doorgang bij infobordje de trap omhoog. Boven
voor de spoorlijn gaat u L en via brug steekt u de
Worm over en loop meteen de trap omlaag. U
bent nu in Duitsland. Beneden bij infobord gaat u
R (45).
(Als u hier bij infobord L het paadje omlaag loopt,
komt u bij een prachtig plekje aan de Wurm).
Na 150 m passeert u rechts het clubgebouw van
Hunde Freunde Herzogenrath e.V..
4. Aan de asfaltweg bij wegwijzer gaat u R (43)
richting
Herzogenrath
met
rechts
het
hondenoefenterrein. Aan de voorrangsweg gaat
u L onder het spoorwegviaduct, van de spoorlijn
Aken-Düsseldorf, door omhoog. Aan de rotonde
in Merkstein gaat u L (Bicherouxstraβe) over de
smalle asfaltweg. Let op! Na 100 m gaat u bij
markeringspaal R (47) het verharde grindpad
omhoog en loop dan RD door het weiland
omhoog. Boven bij graft buigt het graspad links
omhoog.
(Boven bij beukenhaag heeft u links mooi zicht op
Haanrade).

Boven gaat u bij houten schuur R (47) de smalle
asfaltweg omhoog. Na 50 m gaat u aan de
3-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 47 L (48)
het graspad omhoog. Boven aan de 3-sprong
gaat u RD. Aan de 3-sprong bij infobordje en wkp
48 gaat u RD (55) omlaag.
(Hier ziet u rechts vanaf links de 260 m hoge
steenberg van de steenkolenmijn Grube Adolf, de St.
Willibrordkerk in Merkstein waarvan het onderste
deel in de 1e helft van de 13e eeuw met breuksteen is
gebouwd en de 257 m hoge steenberg Anna
Noppenberg in Alsdorf. Achteromkijkend ziet u voor u
in de verte bij helder weer de hooggelegen kerk in
Burscheid/Aken en de hooggelegen watertoren met
de groene koepel in Bardenberg/Würselen).
Aan de smalle asfaltweg, met rechts de ingang
van de zandgroeve Im Hochfeld, gaat u L (55)
omlaag. Omlaag lopend gaat u na 150 m bij bord
Naturschutzgebiet R (55) het pad omhoog.
(Hier ziet links boven aan de overkant van het
Wormdal de kerktoren van de abdijkerk Rolduc (1e
helft 12e eeuw) in Kerkrade.
De route volgend ziet u voor u de St. Johannes de
Doperkerk (1921-1922) in Eijgelshoven en de
hooggelegen O.L. Vrouw Hulp der Christenenkerk
(1917) in Nieuwenhagen/Landgraaf)
Aan de 3-sprong met mooi uitzicht gaat u RD
omlaag langs de bosrand/grasveld.
(Hier ziet u links beneden de H. Hart van Jezuskerk
(1931) in Haanrade).
Beneden bij bord Naturschutzgebiet en voor
beton- houtenwoning nr. 173 gaat u R (55) het
bospaadje omlaag. Beneden aan de T-splitsing bij
nauwe doorgang gaat u L (55) de mooie holle
bosweg omlaag.
(Als u hier R gaat, komt u meteen bij het clubhuis van
de Heimatverein Worm-Wildnis dat gelegen is in een
voormalig zandgroeve/nu Naturpark Worm-Wildnis.
Hier staan ook zitbanken, een mooie pauzeplek).
Voorbij wit-rode slagboom volgt u
asfaltweg met rechts het speeltuintje.
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5. Aan de kruising bij wegwijzer en mooie
picknickweide in de buurtschap Worm gaat u L
de asfaltweg omlaag. Beneden aan de 3-sprong
gaat u R onder het spoorwegviaduct door, van de
spoorlijn Aken-Düsseldorf. Meteen na het viaduct
gaat u aan de T-splitsing bij wkp 49 R (57/X/E8)
over de grindweg.

blz 3 van 3
(Als u na 40 m bij klaphek L het pad inloopt, komt u
bij een mooi strandje aan de Worm).
Negeer nauwe doorgang links. 50 m verder gaat u
L via houten klaphek het bospad omhoog langs
het bordje “Wurmtal”.
(In de zomer zijn er braamstruiken. Als u niet het
prachtige “avontuurlijke” paadje wil volgen, loop dan
verder RD over de grindweg).
Vlak daarna gaat u boven bij klaphek RD verder
langs de houten reling.
(Als u hier bij klaphek R het paadje omlaag loopt,
komt u bij een mooie bosvijver. Als u hier bij klaphek
L gaat, komt u na 30 m bij een prachtige steilrand
met zicht op de Worm).
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R met
rechts de vijver. Volg nu het “avontuurlijke”
paadje over de heuvelkam met rechts beneden de
vijver en links beneden de meanderende Wurm.
(Een prachtig stukje natuur. Ook hier waant u zich
de Ardennen).
Aan het einde van de hier smalle vijver buigt het
paadje rechts omhoog door de braamstruiken
(even opletten). Vlak daarna aan het einde van het
paadje stapt u aan de linkerzijde over de
draad/afrastering en gaat u L verder over de
grindweg die u net verlaten heeft.
Negeer
klaphek links waar vroeger een flessenfabriek
gestaan heeft (zie infobordje).
6. Beneden aan de 3-sprong bij fietsknooppunt 42
steekt L via houten brug de Wurm over en dan
gaat u meteen L bij breed ijzeren hek via klaphek
over het pad. U bent weer in Nederland. Volg nu
zeer geruime tijd het prachtige pad met links de
meanderende Worm. Na 1,3 km gaat u aan de
3-sprong met rechts een trapje naar visvijver,
verder RD en u verlaat de Worm. Bijna 100 m
verder gaat u RD door het houten klaphek en via
ijzeren klaphekjes steekt u weer voorzichtig de
spoorlijn Heerlen-Aken over. Aan de doorgaande
weg, in Haanrade, gaat u R. Na 100 m gaat u aan
de
3-sprong
L
(Hagenroderstraat)
de
doodlopende weg omhoog. Meteen voorbij
huisnr. 6 gaat u R het tegel- trappenpad omhoog.
Negeer zijpaadje links omhoog. Aan de
T-splitsing voor de voetbalvelden gaat u R de
grindweg omlaag. Negeer zijpad rechts omlaag.
U komt weer bij de parkeerplaats.
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