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Tijdens deze leuke grensoverschrijdende en heuvelachtige combinatie van natuur- en stadswandeling 
Herzogenrath wandelt u even door Herzogenrath en dan loop via veldweg naar de wijk Maubach en dan 
loopt u omlaag naar het mooie Wurmdal. Met klimmen en dalen wandelt u door de bossen van het mooie 
Wurmdal. Na 6,2 km passeert u een zitbank, een genieplekje met mooi uitzicht, Dan loopt u naar Broichtal 
Bachtal waar u langs een mooie vijver loopt. Via het centrum van Herzogenrath met o. a. een ijssalon en 
terrasjes loopt u naar de hooggelegen burcht Burg Rode. Het is een afwisselende route die vrijwel geheel 
over Duits grondgebied loopt. 
 

Startpunt: Parkeerplaats Abdij Rolduc/brasserie Kanunnik,  Heyendallaan 82, Kerkrade.   Tel: 045-5466888. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,66 km  2.35 uur  64 m  160 m 

 
                                                        

         1460. KERKRADE - HERZOGENRATH 10,7 km    
 

1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht 
naar de abdij gaat u in de rechterhoek van de 
parkeerplaats  schuin R het trapje op en ga dan L 
over de smalle asfaltweg met links de abdij, het 
grootste bewaard gebleven kloostercomplex van 
Nederland). 
 

(Aan het eind van de abdijmuur heeft u links mooi  
zicht op het kerktorentje (12e eeuw) van de abdij).  
 

Negeer omlaag lopend bospaadje rechts. 50 m 
verder gaat u R (s’ Herzogenratherweg) het 
trappenpad  met leuning omlaag en volg RD het 
dalende bospad en u loopt ongemerkt Duitsland 
binnen. Beneden bij infobord gaat u via ijzeren 
nauwe doorgang RD het betonplaten pad omlaag.  
Aan de 3-sprong in Herzogernrath bij groot  
betonnen bijzonder kruis (1957) en 
wandelknooppunt (wkp) 31 gaat u R 
(25/Klosterrather Starβe). Negeer zijwegen. Na 
300 m steekt u beneden bij kunstwerk 
“Wasserspiel” de voorrangsweg  over en ga R. 
Meteen daarna steekt u bij verkeerslichten via 
oversteekplaats RD de doorgaande weg over en 
ga L (Schütz-Von-Rode-Straβe) omlaag. Vlak 
daarna gaat u bij ingang naar dicht gemetselde 
tunnel R  over de (verharde) veldweg, die u 
geruime tijd RD volgt met rechts achtertuinen van 
woningen.  (500 m verder loopt u vlak langs de 
spoorlijn Aken-Mönchengladbach). Na 700 m loopt u 
bij woning nr. 41 RD de asfaltweg omhoog. Na 
200 m boven in de wijk Maubach gaat u aan de 3-
sprong bij groot stenen wegkruis  op sokkel 
(rechts van trafokast) L (Driescher Straβe).  Negeer 
twee zijwegen rechts. (200 m verder tegenover 
huisnr. 24 A ziet u boven aan de gevel van woning 
een leuke tekst).  
 

2. Voorbij huisnr. 32 gaat u L het asfalt- graspad 
omlaag, dat even verder naar links buigt en een 
dalend grind- bospad wordt en dat voorbij een 
eind verder bij stal rechts omlaag buigt. Beneden 
aan de 3-sprong bij lang trappenpad gaat u L (12) 
via smalle verlichte tunnel onder de spoorlijn 
door. Aan de T-splitsing gaat u bij wkp 12 en 
wegwijzer R (11) (even) de bos-grindweg omhoog 
richting Kohlscheid.  (U loopt hier door het mooie 

Wurmdal). Na 500 m gaat u aan de 3-sprong voor 
waterzuiveringsinstallatie en bij wkp 11  L (10) 
over de twee houten bruggen  en volg dan het 
pad met links de 35 km lange Wurm  (Nederlands: 
Worm). een zijbeek van de Rur/Roer die in 
Roermond in de Maas stroomt.  Aan de 3-sprong 
bij volgende houten brug en wkp 10 gaat u R (54) 
en u verlaat de Wurm.  
 

(Een eind verder moet u een brug oversteken, die 
tijdens de watersnood in aug 2021 is weggeslagen. 
Op dat punt is een omleiding beschreven en wordt de 
wandeling 2 km langer. Wilt u dat niet, steek dan hier 
via de “hoge” brug de Wurm over. Aan de overzijde 
gaat u bij volgend wko 10 en bij trappenpad R (49) 
het bospad omhoog met rechts beneden de Wurm. 
Na 250 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing RD 
(49). Let op! 50 m verder, 20 m voor verbodsbord 
voor paarden, gaat u schuin L het bospad, dat tijdens 
bladerenval slecht te zien is, omhoog. Ga nu verder 
bij ^^^^ in punt 3. De wandeling wordt dan 1 km 
korter). 
 

Negeer zijpaden. (Na 200 m ziet u links in het bos 
betonnen “tanden” staan). Boven bij ingang van 
waterzuiveringsinstallatie gaat u L over de 
asfaltweg. Aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 54, 
schuilhut en wegwijzer steekt u L via houten brug 
een zijbeekje van de Wurm over en volgt u RD 
(52) het bospad omhoog en meteen links ziet u 
beneden de meanderende  Wurm.   
 

(Meteen na het bruggetje ziet u rechts weer betonnen 
“tanden”. Dit zijn de overblijfselen van de 630 km 
lange Westwall ook wel Siegfriedlinie genoemd, een 
verdedigingslinie uit de Tweede Wereldoorlog die 
aangelegd is tussen 1936 en 1945 en die van Kleve 
(nabij Nijmegen) tot aan de Zwitserse grens  liep). 
 

Na 250 m wordt de stijgende bosweg bij huisnr. 
50 een stijgende verharde weg.  
 

3.  Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij wkp 52  
L (51) over de grindweg richting Burg Willemstein 
met rechts boven woningen in Klinkheide. Negeer 
zijpaden. (Na 200 m passeert u rechts een 
schuilparaplu met zitbank).  
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Na 400 m gaat u beneden aan de 3-sprong bij wkp 
51 en bij rechts staande rij haagbeuken L (50) 
steil het grindpad omlaag. Beneden aan de 3-
sprong bij wkp 50 gaat u RD (49) en via  smalle 
brug steekt de Wurm over.  
 

(Aug. 2021 was dit bruggetje door de watersnood 
vernield/verdwenen. Laat even weten als het 
bruggetje weer gemaakt is. Is dat niet zo, ga dan 
verder bij omleiding vernield/verdwenen bruggetje 
laatste alinea (onderaan de route beschrijving).  De 
route wordt nu 2 km langer) . 
 

Negeer zijpad links. Meteen daarna boven aan de 
T-splitsing bij wkp 49, wegwijzer en 
kolenwagentje t. h. a. de Grube/steenkolenmijn 
Furth (1769) gaat u L (10/A1) over de asfaltweg, 
die voorbij huisnr. 1 (voormalig pompgebouw 
Grube) bij verbodsbord een bospad wordt.  ****    
Let op!  Na 200 m gaat u scherp R  (ruiterroute (rr) 
het steile bospad, dat na bladerenval slecht te 
zien is, omhoog.  
 

(U verlaat hier 10. Dit is 20 m voorbij achterkant van 
verbodsbord voor paarden en 50 m voor de Y-
splitsing en het bord “Angelverbot in der Wurm”).  
 

^^^^ Na deze straffe kuitenbijter gaat u na 250 m 
aan de 4-sprong RD het brede pad omhoog.   
 

4. Vlak daarna gaat u boven aan de T-splitsing L 
(30) de bosweg omlaag.  
 

(Als u hier R gaat en meteen daarna bij wkp 8 en 
aardig optrekje in de buurtschap  Pley L (7) gaat, dan 
komt u na 150 m bij een groot grasveld waar 
zitbanken, een grote oude eik en de grote St 
Antoniuskapel (1899) staat, een mooie pauzeplek. 
De kapel staat vlakbij de ingang van Gut   Kuckum).  
 

300 m verder gaat u aan de 3-sprong bij 
gedenksteen aan Lager Pley (1938-1944/zie 
gedenksteen) RD over het pad met links de 
bosrand en rechts weilanden.. (U verlaat hier 
30/A1). Negeer privéweg/lindelaan rechts en dan 
buigt het dalende pad naar links en rechts met 
rechts weilanden.    
 

 Warr het pad een bocht maakt, ziet u vanaf links de 
steenbergen Nordstern, Noppenberg, Anna 1, Anna 2 
en de kerk in Niederbardenberg.  
 

Even verder ziet u rechts de kerk  en de 47 m hoge 
watertoren (1909-1911) met een inhoud van 500 mᶟ 
in Bardenberg). 
 

Let op! Na 250 m bijna aan het einde van het 
rechts gelegen weiland, waarin een kale gebogen 
boom staat, gaat u L over het  bospadje.   Negeer 
zijpaden en volg RD  paadje dat een breder 
dalend pad wordt. Beneden aan de T-splitsing 
voor weiland gaat u, het pad dat u net verlaten 
heeft,  L omlaag.  Steek de verharde bosweg over 
en loop RD omlaag. Meteen daarna aan de Y-
splitsing gaat u R en ga dan meteen weer R.   Aan 
de omgekeerde Y-splitsing bij ruiterpaal gaat u 
RD en dan passeert u links een zitbank, een 
genietlekje  met mooi uitzicht na 6,2 km.  
 

5. Aan de 3 -sprong gaat u R. Na 5 m aan de 
ongelijke 4-sprong bij wkp 30, zitbank en 
wegwijzer gaat u RD (het tweede licht dalende 
pad R (20) richting Waldfriedhof/Ruif  met rechts 
een hellend weiland, waarin een wilduitkijkhut 
staat. Voorbij het stalen toegangshek van de 
voormalige stortplaats van de gemeente Aken 
gaat u aan de 3-sprong RD de bosweg omhoog 
met rechts een betonnen gebouwtje.  
 

(De voormalige 36 hectare grote bruinkoolgroeve 
Maria Theresia was van 1964-1985 
huisvuilstortplaats van de gemeente Aken).  
 

Na ruim 300 m gaat u aan de asfaltweg RD met 
links de begraafplaats.  Voorbij het volgende 
stalen toegangshek gaat u RD met links de 
ingang van de Waldfriedhof en rechts de 
energiecentrale waar de stortgassen 
worden/werden omgezet in groene stroom. 
Voorbij loods gaat u aan de voorrangsweg L 
(Brandenburger Straβe (107-115/120) de 
doodlopende weg omlaag langs huisnr. 120 en 
met rechts weer uitzicht op de steenbergen. 
Voorbij huisnr. 107 gaat u bij verbodsbord RD het 
fietspad omlaag. Let op! Waar de asfaltweg 
voorbij huisnr 89 links Herzogenrath inbuigt, 
steekt R bij zwart/gele paaltjes via 
oversteekplaats de doorgaande weg over en ga L 
over het fietspad omlaag. Aan de grote rotonde, 
met in het midden het mooie kunstwerk 
“Herzogenrath”, gaat u R omlaag.  Aan het eind 
van de links gelegen parkeerplaats en bij 
verbodsborden (toegang naar scholencampus 
Herzogenrath) gaat u L het klinkerpad omlaag met 
rechts een fietsenstalling en links de grote 
parkeerplaats.  Aan het eind van de parkeerplaats 
loopt u RD en meteen daarna aan de 4-sprong bij 
wegwijzer en wkp 8 gaat u  RD (7) over het 
grindpad met links een omheind sportveld.  
 

6. Aan de T-splitsing bij wkp 7 gaat u R (10) met 
links de grote vijver Broich Bach. Aan de T-
splitsing bij wkp 10 gaat u L (9) en u steekt via 
bruggetje de 9 km lange Broih Bach over,  die 
hier links de grote vijver/Stausee instroomt en 
500 m verder in Herzogenrath in de Wurm 
uitmondt. Aan de Y-splitsing bij wkp 9 gaat u L 
(13/moet 3 zijn). Meteen daarna bij volgend wkp 9 
gaat u L (3) met links de vijver   Aan de 3-sprong 
bij wkp 3 en voor volgende vijver gaat u R (2) het 
klinkerpad omlaag. (Hier ziet u voor u boven het 
torentje van de abdij Rolduc). Aan de 3-sprong 
voorbij twee trapjes rechts gaat u L. Meteen 
daarna gaat u aan de T-splitsing bij wkp 2 R (1) 
met links de vijver.  Bij fitnessparcours loopt u 
RD. Aan de 4-sprong voor trapje en zitbank gaat u 
R over het grindpad. Aan de T-splitsing bij  
zitbanken gaat u L. Steek de grindweg over en 
loop RD over het grindpad gelegen in de 
bosstrook en met links de grote parkeerplaats.   
Aan de 3-sprong bij hotel/restaurant  gaat u RD 
(33) over het trottoir. Aan de doorgaande weg 
gaat u R omhoog.  
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Na ruim 50 m steekt u aan de 4-sprong bij huisnr. 
2 en voor het kunstwerk (ma/vrouw/ladder) L via 
oversreekplaats met verkeerlichten de 
doorgaande weg over en loopt u RD (Kleikstraβe) 
de klinker- winkelstraat omlaag.  
 

(Links bij huisnr. 9 passeert u Eiscafé Calvi met 
lekker roomijs. Bij huisnr. 27 passeert u Bäckerei- 
Conditorei Heep).  
 

Na 200  m gaat u bij wkp 37 L (E8/33) door de 
voetgangerszone.  
 

(Hier staat s rechts een rijksmonumentale woning/ 
gebouw uit 17676). 
 

Voorbij links gelegen café Bockereiter en bij wkp 
33 gaat u R over het plein en houd rechts aan 
vlak langs het ronde gebouw met winkels.  
 

(Dus niet bij kunstwerk de trappen omhoog. Midden 
op het plein heeft u rechts mooi zicht op de burcht, 
waar u straks langs komt).     
 

7.  Bij spoorwegviaduct en rotonde steekt u L via 
zebrapad de weg en de Worm over en dan gaat u 
meteen L  het pad omhoog met links de Wurm.   
 

(Rechts ziet u hier bij de spoorburg het mooie drie 
verdiepingen tellende gebouw uit de 18e eeuw.  
 

De route volgend ziet u voor u de hoge witte 
klokkentoren met bovenop een groot kruis van de St 
Gertrudiskerk).    
 

Aan de 3-sprong gaat u R (24) over het pad met 
rechts het spoortalud. Aan de doorgaande weg 
gaat u R onder het spoorwegviaduct door. 10 m 
na het viaduct gaat u schuin R het trapje omhoog 
en volg RD de klinkerweg omhoog langs huisnr. 
9.  Aan de T-splitsing steekt u de weg over en ga 
voor de mooie Jugendstihl gevel (1905/ huisnr. 
82)  L.   
 

(Als u hier R gaat, dan heeft u na 30 m links  mooi 
zicht op de burcht. Hier ziet u ook de twee torens de 
van de O. L. Vrouw Hemelvaartskerk (1913-1914)).   
Tegenover Mariakapel (1608) gaat u R 
(Burgstraβe) de klinkerweg omhoog langs huisnr. 
3 met het mooie hoektorentje. Aan de 3-sprong 
gaat u bij infoborden R door het poortje  en ga 
dan L het kasseienpad omhoog.  Voor volgend 
poortje gaat u scherp R verder omhoog.  
 

(Bij infobord heeft u rechts weer mooi zicht op het 
torentje van abdij Rolduc).  
 

U passeert de voorkant van Burg Rode, die voor 
het eerst in 1104 werd genoemd.  Loop de trap 
omlaag  en ga R het kasseien trappenpad omlaag.  
 

(Hier bij trap  heeft u  mooi uitzicht over de stad o.a. 
weer op de witte klokkentoren). 
 

8.   Beneden gaat u L door het hek en loop  RD de 
weg omlaag. Beneden aan de T-splitsing voor 
school gaat u L omhoog. Vlak daarna aan de 
volgende T-splitsing gaat u R (Klosterrather 
Straβe) omhoog. Negeer doodlopende weg links 

omhoog.  Waar bij betonnen kruis de asfaltweg 
rechts omlaag buigt, gaat u bij wkp 31 L het 
betonplatenpad omhoog. Voorbij ijzeren 
doorgang en infobord gaat u RD het bospad 
omhoog. Na ruim 150 m gaat u boven voorbij 
trappenpad L de smalle asfaltweg omhoog met 
rechts de abdij. Na 200 m komt u rechts weer bij 
de parkeerplaats. 
 
U kunt hier naar de mooie brasserie Kanunnik 
lopen, waar u nog iets kunt eten en drinken.  
Loop dan bij groot Mariabeeld (1857) de 
binnenplaats van de prachtige abdij op. (zie 
infobordje rechts van toegangspoort). Houd links 
aan. Bij de parkeerplekken (“P’) gaat u R en bij  
nr. 82 gaat u het klooster binnen waarin de 
brasserie is gelegen. 
 

(Boven de deur staat groot “Auspice Deo, wat “onder 
Gods vaderlijke zorg” betekent).  
 

U kunt bij de brasserie ook buiten op het terras 
van de mooie binnenplaats zitten. 
 
Omleiding vernield/verdwenen bruggetje  
 

Ga dan hier bij wkp 50 R (64) over het smalle 
bospad. (Als u de wandelknooppunten 64- 62- 65 -
66 – 68 – 4 - 5 en 49 volgt komt u na 2 km weer op 
buh wkp 49 de route). Na 250 m, voorbij zitbank, 
gaat u boven aan de 3-sprong RD (x) omlaag. Aan 
de 3-sprong bij wkp 64 gaat u RD (62) omlaag. 
Beneden bij wkp 62 gaat u L (65) de grind- 
bosweg omlaag, die meteen rechts omhoog buigt 
met links beneden de Wurm. Na 250 m gaat aan 
de 3-sprong bij wkp 65 L (66) de bosweg omlaag. 
(Even verder ziet u links boven de (groene) 
watertoren in Bardenberg). Negeer bij wkp 66 zijpad 
rechts omhoog en loop RD (68) verder omlaag, 
Beneden aan de 3-sprong gaat u RD. Steek vlak 
daarna voorzichtig de doorgaande weg over en 
ga bij wkp 68 en fietsknooppunt 12 L (4) het 
tweerichtingsfietspad omlaag en loop meteen 
daarna  RD (4) over de asfaltweg met links de 
doorgaande weg.  Vlak daarna steekt u via brug 
de Wurm over en loop meteen daarna bij wkp 4 
RD (5/Kohlscheider Straβe) de asfaltweg/twee 
richtingsfietspad omhoog. 100 m verder bij wkp 5 
steekt u L voorzichtig de doorgaande weg over 
en ga dan R (48) het fietspad omhoog. 50 m 
verder bij verkeersspiegel gaat u L (Alte Furth/48) 
over de smalle asfaltweg. Beneden aan de 3-
sprong gaat u RD met voorbij aardig optrekje 
links de grote eendenvijver. Negeer bij wkp 48, 
infobord en hoogspanningsmast zijpad rechts 
omhoog. Negeer bij wkp 49, wegwijzer  en 
kolenwagentje t. h. a. de Grube/steenkolenmijn 
Furth (1769) zijpad links en loop RD (10/A1) over 
de asfaltweg, die voorbij huisnr. 1 (voormalig 
pompgebouw Grube) bij verbodsbord een bospad 
wordt. Ga nu verder bij **** in punt 3.  
 
 

 
 



 
 
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.   

 

 
 

 

 


