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Tijdens deze grensoverschrijdende wandeling met als rode draad de Amstelbach wandelt u door het bos 
omlaag en volgt u een prachtig paadje langs de Amstelbach. U passeert het mooie uitkijkplatvorm 
Amstelbachterrasse en via een mooi pad wandelt u naar de rand van Kohlscheid. Dan klimt u omhoog naar 
de platte top van Berggehalde Wilsberg, een oude mijnterril met bovenop 360 graden uitzicht. Er staat, na 7 
km,  ook een zitbank om te pauzeren. Via een veldweg loopt u naar de buurtschap Forsterheide en dan 
loopt u door open velden, waar u lekker kunt uitwaaien, naar de Wasserburg Haus Heyden.  Via een steil 
bospad klimt u terug omhoog naar Kerkrade. Neem zelf proviand mee.  Behalve de twee hellingen is het 
grootste gedeelte van de route vlak.  
 

Startadres: Parkeerplaats Henri Jonasplein 27, Kerkrade.  (Rechts naast de kerk). 
  

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,80 km  3.15 uur  71 m 115 m 

 
 

1464. KERKRADE - Kohlscheid 13,8 km 
 
1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar 
de zijkant van de Antonius van Paduakerk (1930) 
loopt u RD naar huisnr. 27 en gaat u R over het 
trottoir.  Aan de 4-sprong bij wegwijzer gaat u L 
(Bleijerheidetraat) omlaag. Na 100 m gaat u R 
(Hoefstraat) het klinkerpad omlaag, met links een 
oorlogsmonument bestaande uit een groot 
wegkruis.  Beneden aan de T-splitsing gaat u R  
en meteen daarna tegenover huisnr. 495 gaat u L 
het tegelpad omlaag. Aan de volgende T-splitsing 
gaat u R en meteen daarna gaat u tegenover 
huisnr. 7 L het volgende tegelpad omlaag dat 
beneden een onverhard pad wordt. Aan de  
3-sprong gaat u RD over het bospad met even 
verder links beneden in de bosrand de 
Bleijerheide Bach, die hier de grens vormt tussen 
Nederland en Duitsland. Negeer zijpaadjes. Na 
500 m gaat u aan de T-splitsing L het grindpad 
omlaag. Aan de smalle asfaltweg gaat u R en u 
loopt hier op Duits grondgebied. Na 100 m, vlak 
vóór brug en de Hubertuskapel (1902), gaat u 
tegenover zitbank L over het graspad met rechts 
de Amstelbach.  
 

2. Na 500 m gaat u aan de bosrand RD/R over het 
“avontuurlijke” paadje door de bosrand, vlak 
langs de beek.  
 

(Na 200 m ziet u rechts de ruïne van de Wasserburg 
Haus Heyden, die u op de terugweg veel beter ziet. 
De vijver herinnert aan de omgrachting van het 
kasteel). 
   

Na 250 m, aan de Y-splitsing met boom in het 
midden en schuin liggende boom (06-2021), gaat 
u L even omhoog met rechts beneden de beek en 
aan de overkant van het beekje het kasteel. Aan 
de T-splitsing gaat u R de smalle asfaltweg 
omlaag.  Aan de 3-sprong bij brug en wegwijzer 
gaat u L met rechts de Amstelbach.  
 

(Als u hier aan de 3-sprong R gaat, heeft u meteen 
rechts mooi uitzicht op de ingang van  het prachtige 
kasteel “Haus Heyden”, een voormalige waterburcht 
uit 1303, waarvan de huidige gebouwen uit 1610-
1690 stammen).    
 

Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing bij het mooie 
Gut Obermühle (13e/14e eeuw), gaat u L het fiets- 
voetpad omhoog. Na 300 m negeert u boven 
tegenover Gut Mühlenbach (1755) veldweg links.   
 

(Schuin links in de verte ziet u het spitse torentje van  
de abdij Rolduc (12e eeuw) in Kerkrade. Schuin links 
ziet u ook de toren van de Barbarakerk (1928-1929) 
in Pannesheide (groot gebouw).  
 

250 m verder passeert u bij infobordje een links  in de 
bosstrook gelegen stuk van de 630 km lange 
Siegfriedlinie, een verdedigingslinie uit de Tweede 
Wereldoorlog die aangelegd is tussen 1936 en 1945 
en die van Kleve (nabij Nijmegen) tot aan de 
Zwitserse grens en liep). 
 

3. Na 500 m voorbij plaatsnaambord 
Herzogenrath/Stadtteil Kohlscheid steekt u R de 
weg over, ga L en meteen daarna gaat u bij 
infobordje R via ijzeren nauwe doorgang over het 
grindpad gelegen tussen hagen. Aan de ongelijke 
4-sprong gaat u R/RD de veldweg omhoog met 
rechts een meidoornhaag. Negeer trap links 
omlaag. Na 50 m komt u bij het uitkijkpunt 
Amstelbachterrasse met de halfronde zitbank.   
 

(Het is jammer van de hoogspanningsmasten maar 
desondanks heet u hier mooi uitzicht).   
 

Loop hetzelfde pad 50 m terug en ga R de trap 
omlaag. Beneden gaat u R de holle smalle 
asfaltweg omlaag. Beneden steekt u via brug de 
Amstelbach over. 100 m verder gaat u aan de  
Y-splitsing L de smalle asfaltweg omhoog. 
Negeer zijpaden en volg de smalle asfaltweg, die 
na 100 m boven een verharde grindweg wordt, 
door het bos en langs de bosrand en grote akker 
geruime tijd RD.  
 

(U passeert twee zitbanken waar u meestal de stilte 
hoort). 
 

Na 1 km gaat u aan de 3-sprong bij rood-witte 
afsluitpaaltjes L over de veldweg. Na 200 m buigt 
de veldweg bij schuttersweide naar rechts en 
wordt een pad gelegen tussen hagen.  
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Bij de ingang van de Schützenwiese  
St. Sebastaini Schützenbruderschaft des ehem. 
Ländchens zur Heyden vor 1288 e.V. buigt het 
pad naar links. Aan de T-splitsing in 
Bank/Kohlscheid gaat u L de asfaltweg omlaag.   
 

4. Steek beneden voor het grote 
oorlogsmonument de doorgaande weg over en 
loop RD (Kirchweg) over de klinkerweg met links 
de St. Mariä Verkündigung kerk. Aan de T-
splitsing gaat u L en u passeert meteen een 
wegkruis.  (Ga rechts over het trottoir lopen). Aan 
de 4-sprong gaat u R omhoog en loop onder het 
spoorwegviaduct door. Meteen voorbij huisnr. 43 
gaat u bij verbodsbord R (Germersweg), de 
verharde weg omlaag met beneden links van u de 
Amstelbach.  Na 300 m gaat u boven aan de 
ongelijke 4-sprong bij spoorwegviaduct en 
wegwijzer L over de bosweg richting Halde 
Wilsberg. 
 

(U loopt nu het verbindingsstukje en u komt hier 
straks terug).   
 

Aan de 3-sprong bij houten brug gaat u RD het 
pad omhoog.  Negeer zijpaden en volg RD het 
stijgende grindpad, een straffe kuitenbijter, 
omhoog. Na 300 m passeert u boven twee 
zitbanken.  Let op! 100 m verder, circa 30 m vóór 
de volgende zitbank, gaat u L het bos-grindpad 
omhoog.  Meteen daarna boven op de 213 m hoge 
terril Berggehalde Wilsberg gaat u R met links de 
cirkel van vierkante keien en dan komt u bij een 
zitbank, een mooie pauzeplek na 7 km.  
 

(Hier vanaf de zitbank ziet u vanaf links de  
St. Catharinakerk (1831) in Kohlscheid, de 
watertoren in Bardenburg en de hooggelegen kerk in 
Burtscheid). 
 

5.   Circa 20 m verder gaat u aan de 4-sprong R 
het bredere grindpad, dat meteen naar rechts 
buigt,  omlaag.  Na 100 m gaat u aan de volgende 
4-sprong scherp L het bospaadje omlaag. Na  
150 m bij hol smal paadje buigt het grindpad links 
steil omlaag. Meteen daarna gaat u L het smalle 
bospad veder omlaag. Beneden bij grote keien 
steekt u de Amstelbach over en boven aan de  
T-splitsing voor muur van grote vierkante stenen 
gaat u L het grindpad omlaag met rechts 
woningen in de wijk Wilsberg/Kohlscheid. Aan de 
3-sprong gaat u L over het grindpad. Aan de 
volgende 3-sprong gaat u L.  Aan de verharde  
3-sprong bij huisnr. 27 gaat u RD/L en via houten 
brug steekt u de Amstelbach over. Na de brug 
gaat u R. (Hier heeft u eerder gelopen).  Boven aan 
de ongelijke 4-sprong gaat u RD via viaduct 
onder de spoorlijn door en volg de verharde 
veldweg, die bij groot ijzeren hek naar links buigt. 
Bij huisnr. 13 in de buurt Bank volgt u RD de 
asfaltweg. Na 150 m gaat u aan de T-splitsing R.  
Meteen daarna, meteen voorbij bushokje, gaat u L 
de smalle asfaltweg omhoog, die boven voor 
school naar links buigt en ga dan R over het 
klinkerpad met links de nieuwbouw van de 

school.  Bij huisnr. 18 en bij speeltuintje gaat u R  
over de asfaltweg. Aan de 3-sprong RD. Aan de  
T-splitsing gaat u L (Finkenstraβe).  
 

6. Aan de volgende T-splitsing gaat u R met voor 
u in de verte de kerk in Richterich. Aan de 
kruising, bij wegkruis op sokkel en wegwijzer 
gaat u bij verbodsbord R (Mühlenfeldweg) over 
de veldweg. Na 700 m  gaat u aan de 3-sprong RD 
met rechts achtertuinen van woningen in de 
buurtschap Forsterheide. Aan de 3-sprong, bij 
wegkruis, gaat u RD de asfaltweg omhoog. Aan 
de voorrangsweg gaat u R. Na 200 m aan de  
3-sprong, bij stenen wegkruis (1898) en hoeve uit 
1716, gaat u L (Geuchter Weg) de smalle 
asfaltweg (even) omhoog. Negeer veldweg links. 
150 m verder, waar de asfaltweg naar rechts 
buigt, gaat u schuin L over de veldweg met 
rondom weids uitzicht.  Aan de T-splitsing gaat u 
L. Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbank en 
lindebomen, een fijne pauzeplek na 10,6 km, gaat 
u R over de veldweg.  
 

(Hier zit u voor u de kerk in Horbach. De route 
volgend ziet u voor u weer het spitse torentje van de 
abdij van Rolduc). 
 

Na bijna 700 m gaat u beneden aan de T-splitsing 
L het fietspad omhoog. Na bijna 100 m gaat u bij 
zitbank en picknickbank R (Heyder Feldweg) de 
smalle asfaltweg omhoog/omlaag. Aan de  
3-sprong bij picknickbank gaat u bij verbodsbord 
L (Heyder Feldweg) omhoog.   
 

(Omlaag lopend heeft u na 150 m rechts mooi zicht 
op de torens van de ruïne van de waterburcht en op 
het huidige Haus Heyden. Als u voorbij de tuin. van 
de burcht, meteen R over de brede grasstrook 
omlaag loopt en dan RD door de opening in de heg 
kruipt, komt u bij de mooie gracht met toren, een 
mooi fotoplekje! Wordt oogluikend toegestaan.   
 

De route volgend heeft u 200 m verder, waar de 
asfaltweg daalt, achteromkijkend mooi zicht op de  
oude torens van de waterburcht). 
 

7. Waar na 700 m de asfaltweg door de eikenlaan 
omlaag loopt, ziet u rechts beneden weer de  
Amstelbach. 200 m verder gaat u aan de 3-sprong 
bij brug en de Hubertuskapel (1902) R de smalle 
asfaltweg omlaag. Na 100 m gaat u L over het 
grind- bospad en u loopt weer Nederland binnen. 
Aan de 3-sprong gaat u RD het asfaltpad omlaag. 
Negeer zijpaadjes. Na 200 m gaat u aan de  
3-sprong bij zitbank en oude eik R. Negeer 
zijpaden loop rustig het steile asfaltpad, een 
straffe kuitenbijter, omhoog. Steek na 250 m 
boven de doorgaande weg over en loop RD 
(Vroenstraat) en u loopt Bleijerheide//Kerkrade 
binnen. Negeer zijwegen. Na ruim 300 m gaat u 
aan de kruising voorbij zorgcentrum Vroenhof en 
bij huisnr. 40 R (Ursulastraat). Negeer zijwegen. 
Na 300 m gaat u aan de T-splitsing bij de kerk R 
(Bleijerheidestraat). Voorbij de kerk gaat u 
meteen L terug naar 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.   


