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Tijdens deze heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling tussen twee prima horecazaken, wandelt u 
o. a. over bospaden naar Eygelshoven. Na een klein stukje door Eygelshoven, wandelt u via leuke paden 
langs de rand van Haanrade naar de, aan de rand van Kerkrade gelegen, prachtige  Abdij van Rolduc waar 
u kunt pauzeren bij Brasserie De Kannunik.  Via de kloostertuin loopt u omlaag naar Baalsbruggen. Via het 
prachtige Wormdal,  met name het gedeelte gelegen op Nederlands grondgebied, loopt u terug naar 
Rimburg,  naar café D’r Eck.  U kunt ook starten bij Abdij Rolduc in Kerkrade, start dan bij punt 5. 
 

 
 

Startadres: Café zaal D’r Eck,  Brugstraat 16,  Landgraaf (Rimburg).  Tel: 045-5321135. Geopend: Dagelijks 
vanaf 12.00 uur, zondag vanaf 10.00 uur, woensdag gesloten. Parkeer schuin tegenover de zaak op de 
parkeerplaats. 
 

 
 

Startpunt: Parkeerplaats Abdij Rolduc en brasserie Kanunnik,  Heyendallaan 82, Kerkrade.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 16,37 km  3.50 uur  70 m  171 m 
 
 

 
 

1549. LANDGRAAF (Rimburg) - Kerkrade 16,4 km 
 

1. Met de rug naar de ingang van het café gaat u 
bij groot H. Hartbeeld (1922), bijzondere zitbank 
en beeld van Dorus RD (Rinckberg) over de 
klinkerweg door het rijksbeschermd  
dorpsgezicht van het straatdorp Rimburg.  
 

(U passeert o.a. de rijksmonumentale woningen nr. 6 
(1724), nr. 18 (18e eeuw), nr. 22 (1763), nr. 29 (1718 
met boven de poort een tijdvers), nr. 39 (1640)).  
 

Na 300 m gaat u bij stenen wegkruis (1908) en 
molensteen  R (Lindegracht) omhoog en u verlaat 
100 m  verder de bebouwde kom.  
 

(Als u hier 30 m RD loopt, komt u bij het 
rijksmonumentale bijzondere  huis (nr. 107) gebouwd 
in chaletstijl (1881) met dakkapellen met torentjes).  
 

Aan de 5-sprong, aan de bosrand, gaat u L en ga 
dan meteen L over het smalle pad met rechts de 
bosrand en links een akker/later achtertuinen van 
woningen. Negeer zijpaden. Na 400 m loopt u aan 
het einde de trap met leuning omlaag en gaat u R 
de smalle holle asfalt- bosweg omhoog. Na 150 m 
gaat u bij zitbank L over de stapstenen en loop 
het trappenpad omhoog.  
 

(Hier staat de uit hout uitgekerfde “Heks van 
Brunssum”. Dit herdenkingskunstwerk van de 
kettingzaagkunstenaar Roel van Wijck staat op de 
plek waar van 1932 en 1934 het podium van het 
openluchttheater heeft gestaan. Aan de overkant, 

waar nu bos is, zaten de toeschouwers. “De Heks 
van Brunssum” was één van de voorstellingen, die 
toen hier zijn opgevoerd. De opbrengsten van de 
voorstellingen waren bestemd voor de bouw van een 
kerk in de wijk Lauradorp).  
 

Boven aan de trap volgt u RD het smalle bospad 
dat een eindje verder even steil omhoog gaat.  
Boven aan de T-splitsing gaat u L met rechts de 
afrastering van camping de Watertoren. Let op! 
Na bijna 50 m negeert u voorbij (achterkant) 
verbodsbord hol pad scherp links omlaag. 5 m 
verder, bij markeringspaaltje van de Viabelgica 
route, gaat u schuin L over het smalle bospad, 
dat na circa 40 m naar links buigt en na 100 m 
een dalend pad wordt. (U negeert dus meteen het 
paadje links, dat soms slecht te zien is).  Aan de  
3-sprong, bij dun boompje en boomstronk, gaat u 
R verder omlaag.  150 m verder steekt u via 
draaihekje het smalle weiland over  met links 
beneden woningen in Rimburg en loop dan RD 
het bospad omhoog. Boven aan de 3-sprong bij  
3-stammige boom gaat u L en 100 m verder loopt 
u  het trappenpad omlaag. Aan de T-splitsing gaat 
u L (Viabelgica) het volgende trappenpad omlaag.   
 

2. Beneden steekt u de doorgaande weg over en 
gaat u R over het trottoir omhoog.  Na 150 m  gaat 
u L (Viabelgica) via draaihekje het brede graspad 
gelegen tussen afrasteringen, omhoog.   

https://cafe-dr-eck.nl/
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Aan de 3-sprong bij volgende draaihekje gaat u 
RD (Viabelgica) verder omhoog met rechts de 
bosrand.   
 

(Hier ziet u achter u de 35.7 m hoge 
rijksmonumentale watertoren van Rimburg (1926), 
die in opdracht van het waterleidingbedrijf van de 

voormalige particuliere mijnonderneming “Laura & 

Vereeniging” (de mijnen Laura en Julia) gebouwd is. 

Na de sluiting in dec.1974 van de steenkolenmijn 
Julia werd de watertoren buiten gebruik gesteld en is 
nu te bezichtigen). 
 

100 m verder loopt u via trappenpad het bospad 
omhoog en volg het bospad verder RD. Na 300 m 
gaat  u aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank L de 
asfaltweg/eikenlaan omlaag. Na 150 m, bijna 
beneden, gaat u bij staande houten biels en 
bordje “grote boslocatie” R over het graspad met 
rechts de bosrand. Volg nu geruime tijd het 
graspad, later ook bospad, RD.  Na ruim 400 m 
gaat u boven aan de T-splitsing L de asfaltweg 
omlaag.  Meteen daarna, aan de 4-sprong voor 
trappenpad, gaat u L de smalle asfaltweg omlaag 
en u passeert een paardenstal en 
paardencarrousel. 
 

(Bij infoborden passeert u rechts de ingang van de 
natuurbegraafplaats Eygelshof, die zeker een 
bezoekje waard is. Op de begraafplaats  ligt o.a. Jan 
Nobbe begraven, die voor de wandelgids vele 
wandelingen in de Ardennen en de Eifel heeft 
uitgezet).  
 

Bij ingang van de begraafplaats Eygelshof steekt 
u  de doorgaande weg over en loopt bij groot 
transparant infobord RD de eenrichtingsweg 
omlaag met rechts een grote parkeerplaats.  
 

(Via het infobord komt u meer te weten over de 
geschiedenis van de mijn Julia die hier heeft gelegen. 
Aan de achterkant van het bord staat ook nog info) 
 

Loop onder het spoorwegviaduct door en u loopt 
Eygelshoven binnen. Meteen daarna aan de  
3-sprong gaat u L (Sint Janstraat) met links een 
rij aparte huizen. Voorbij de Joannes de 
Doperkerk (1921-1922/zie infobordje,) met de 
bijzondere voorkant, gaat u aan de 3-sprong R en 
meteen daarna gaat u L ((Portbeemden 12-80) 
over de doodlopende klinkerweg, die na 100 m 
naar rechts buigt en dan Christinastraat heet. 
 

3.  Aan de doorgaande weg gaat u L.  Na bijna  
100 m gaat u via zebrapad R (Anselderlaan). 
Meteen daarna gaat u bij trafokast L over het 
asfaltpad door het park. Negeer zijpaden en u 
passeert het grote kunstwerk “ontginning/ploeg”. 
Na 100 m gaat u  aan de T-splitsing L het 
klinkerpad omhoog.  Aan de doorgaande weg bij 
wegkruis gaat u R omhoog.  Negeer zijwegen. Na 
bijna 250 m  gaat u aan de kruising bij ANWB-
wegwijzer RD (Veldhofstraat, die overgaat in de 
Haanraderstraat) richting Herzogenrath.  Negeer 
zijwegen. Na 250 m gaat u, voorbij het 
bakkerswinkeltje “Wido Thuis” en tegenover 
huisnr. 70 bij twee grote  ‘legoblokken”,  R het 
asfalt- fietspad omhoog.  Vlak daarna gaat u bij 

bord “voetpad” L het (bos)pad omhoog. Na 50 m 
gaat u boven aan de 4-sprong R omhoog. Negeer 
zijpaden en loop bijna 150 m verder RD het 
stenen trappenpad omhoog. Boven aan de  
T-splitsing gaat u L over het bospad dat rechts 
omlaag buigt. Beneden aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u RD met links de bosrand en rechts 
grasland.    
 

(U loopt hier door het natuurgebied Carisberg, het 
terrein van de voormalige bruinkoolgroeve Anna 
(1943-1960)). 
 

Aan de 4-sprong, met rechts een vervallen 
schuur,  gaat u L het bospad omlaag en meteen 
daarna, aan de aan de 3-sprong, gaat u RD.  Steek 
bij sportpark Carisborg de asfaltweg over en loop  
bij de accommodatie van H.A.C. (Haanrade/S.V.A. 
(Bleijerheide) Combinatie) RD het asfalt- voetpad 
met rechts het sportcomplex omhoog.  Negeer 
zijpad links.  Voorbij houten stal en bij grote 
zwerfsteen  gaat u aan de 3-sprong L. Negeer 
meteen zijpad rechts omhoog en loop de 
tegeltrap omlaag.   
 

4.  Beneden in Haanrade gaat u R en na 10 m gaat 
u aan de 3-sprong bij pleintje L over de  
asfaltweg,  die naar  links en rechts buigt. Voorbij 
huisnr. 41 gaat u RD het trapje omhoog. Ga dan R 
de klinkerweg omhoog en meteen daarna gaat u 
voor de ingang van het kerkhof van Haanrade en 
lange trap, L het smalle pad omhoog met rechts 
de bosrand. Voorbij de met Kunradersteen  
gebouwde H. Hart van Jezuskerk (1931), waar 
achter een Mariagrot staat, gaat u aan de  
3-sprong, bij wit huis (nr. 149), RD over het 
(bos)pad, dat even verder rechts omhoog buigt.  
Bijna boven aan de omgekeerde Y-splitsing gaat 
u RD en loop RD het klinkerpad omlaag met links 
beneden de voormalige basisschool de 
Blokkenberg. Beneden bij speeltuin gaat u R over 
het trottoir.  Bij bushuisje  gaat u R over het 
trottoir langs de doorgaande weg omhoog.  Na 
bijna 100 m steekt u bij de Frans Halsstraat L de 
doorgaande weg over en loopt u bij zitbank RD 
het bospad omhoog. Aan de 3-sprong loopt u RD 
het steile wortelpad omhoog.  
 

(Is dit te steil, ga dan hier aan de 3-sprong R 
omlaag/omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u L 
het verharde bospad omhoog. Boven aan de  
4-sprong gaat u RD. Meteen daarna aan de 4-sprong 
gaat u R over het licht stijgende smalle bospad. 
Beneden aan de 4-sprong, met eik in het midden, 
gaat u R het smalle bospad omhoog. Ga nu veder bij 
**** in dit punt).   
 

Boven aan de 3-sprong gaat u RD en meteen 
daarna aan de Y-splitsing R het bospad/eikenlaan 
omhoog. Negeer zijpad rechts. Meteen daarna 
aan de 4-sprong, met eik in het midden, gaat u RD 
het smalle pad omhoog **** met rechts een 
betonnen “dugout”. Negeer zijpaden. Aan de  
T-splitsing gaat u R de bosweg omhoog. Boven 
aan de ongelijke 4-sprong gaat u L de smalle 
asfaltweg/eikenlaan omhoog.   
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Aan de T-splitsing gaat u R over de smalle 
asfaltweg. Negeer bij gsm-mast trappenpad 
omlaag, naar oefenterrein hondenvereniging. 
Beneden aan de 4-sprong gaat u L het smalle 
grindpad pad omhoog dat meteen naar rechts en 
links buigt.   
 

(Boven, waar u parallel loopt aan de Binnenring 
Parkstad, ziet u voor u de abdij Rolduc, met de toren 
van de abdijkerk en de mooie uivormige hoektoren. 
Rechts ziet u woningbouw in de Kerkraadse wijk 
Rolduckerveld  en even verder ziet u links in de verte 
een  steenberg van  voormalige steenkoolmijn Anna 
Noppenberg/Alsdorf).   
 

Na 400 m wordt het grindpad  een kasseienpad 
dat u RD (Kanunnik Kruyderpad) volgt. Even 
verder gaat u L  over het grindpad en u passeert 
een zitbank en het witte Mariakapelletje (2002). 
Aan het einde gaat u L het kasseienpad omlaag.  
Aan de 4-sprong bij zitbank en stenen wegkruis 
op sokkel, met Duitse tekst, gaat u L over het 
grindpad met rechts de eikenlaan/grote 
parkeerplaats.  Bij groot Mariabeeld in muurnis 
loopt u via de hoofdingang het terrein van de 
Abdij Rolduc op. Voorbij het beeld van Sjang, 
hoofdportier van Rolduc van 1902-1957, gaat u 
aan de 4-sprong L.  Bij de kerktoren, met de vele 
beelden van heiligen in muurnis, van de abdijkerk 
waarmee in 1108 met de bouw is begonnen en 
rechts van de hoektoren met mooie uivormige 
bol, loopt u bij de prachtige gevel, met de tekst 
“Auspice Deo”, via ingang naar kloosterbrasserie  
De Kanunnik, sponsor van deze wandeling, waar 
u binnen of op het terras iets kunt eten of 
drinken. 
 

5. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
loopt u RD omlaag door het hek en ga L over de 
asfaltweg.   
 

(Is dit niet mogelijk, ga dan terug naar de hoofingang 
bij groot Mariabeeld. Ga hier meteen R de asfaltweg 
omlaag. Vlak daarna bij ijzeren hek gaat u L via 
trappen het asfaltpad omlaag. Ga dan verder bij **** 
in dit punt).  
 

Meteen voorbij volgend ijzeren hek gaat u R via 
trapje het asfaltpad omlaag. **** Beneden wordt 
het asfaltpad een grindpad. Negeer zijpaden en 
volg RD het grindpad langs de vier, rechts 
gelegen, vijvers.  
 

(Bij de eerste en tweede vijver heeft u rechts mooi 
zicht op het grote abdijcomplex). 
 

Na 500 m gaat u bij de laatste vijver, waarin een 
boom ligt, aan de T- splitsing voor steile helling L 
de grind- bosweg omlaag. Negeer zijpaden. Aan 
de T-splitsing gaat u L de smalle asfaltweg 
omlaag en u passeert meteen rechts bij betonnen 
muur een stenen grenspaal.  Beneden aan de  
T-splitsing, bij de voormalige grensovergang 
Haanrade, gaat u L (Grensstraat). Na 200 m gaat u 
voorbij huisnr. 31 aan de rechterkant over het 
trottoir lopen. Aan de ruime 3-sprong gaat u via 
oversteekplaats RD (Grensstraat). Vlak daarna 
gaat u aan de 4-sprong bij zitbank en wegkruis 

(1848) R  (Baalsbruggerweg) de doodlopende 
kasseienweg omlaag.  
 

(Na 200 m passeert u rechts (nr. 22-24) de 
rijksmonumentale Baalsbruggerhof uit 1797)).   
 

Na bijna 300 m, meteen voorbij de voormalige  
Baalsbrugger watermolen (1106/nr. 28), de enige 
abdijmolen van Nederland (zie infobordje aan 
muur), gaat u bij houten hek R via klaphek de tuin 
in (voetgangers toegestaan) en steek bij 
ooievaarsnest via houten brug de molentak van 
de Worm over. Even verder steekt u voorbij 
infobord via smalle stalen brug de Wurm, die hier 
grensrivier is, over en dan gaat u bij volgende 
infobord L over het trottoir langs de doorgaande 
weg. Negeer zijwegen. Na ruim 100 m loopt u aan 
de rand van Merkstein onder het spoorviaduct 
door, van de  Euregiospoorlijn Heerlen-Aken en 
meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
wegwijzer L (Grenzstraβe) de asfaltweg omhoog 
richting Eygelshoven met rechts de spoorlijn 
Aken – Mönchengladbach.  
 

6.  Na 100 m gaat u bij wegwijzer L over het pad 
richting Eygelshoven, dat bij het clubgebouw van 
Hunde Freunde Herzogenrath e.V. naar rechts 
buigt. 200 m verder bij bord “Naturschutzgebiet” 
en infobord  gaat u L (57) de trap omhoog.  
 

(Als u hier bij het bord RD omlaag loopt, komt u bij 
een bijzondere plek aan de meanderende Wurm).   
 

Loop de spoorbrug over en loop bij trafokast het 
trappenpad omlaag en loop dan bij infobordjes 
RD omlaag naar de Worm en volg het pad met 
rechts de meanderende beek.  
 

(U kunt hier bij infobordje ook L over het grasveld 
lopen met links de spoorlijn. (Mogelijk komt u hier 
Galloway runderen tegen). Voorbij groot infobord en 
aan het einde van het grasveld, loopt bij infobordje 
“Nahrung/voedsel 5” RD over het (bos)pad. Ga dan 
verder bij *** in dit punt).   
 

100 m verder buigt het pad naar links en meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u L het pad omhoog. 
Boven gaat u R over het grasveld.   
 

(25 m verder kunt u R naar de steile rand lopen, waar 
u mooi zicht heeft op de Worm. Pas op kan 
afbrokkelen!).  
 

30 m verder bij infobordje gaat u R het steile 
paadje omlaag. Beneden gaat u L over het paadje 
met rechts de meanderende Worm. (Zoek 50 m 
verder bij omgevallen bomen zelf het beste paadje). 
Na 200 m maakt de  Worm bij steile wand een 
scherpe lus naar links (zie routekaart)  en dan 
volgt u het pad omhoog met rechts de beek. 
Boven aan de 3-sprong op het grasveld gaat u R 
over het graspad met voor u de kerk van 
Haanrade. Vlak daarna aan het einde van het 
grasveld gaat u bij bordje “Nahrung/voedsel 5” 
RD over het (bos)pad. **** Negeer houten klaphek 
links en loop RD (Wasserwegen). Aan de  
T-splitsing bij ijzeren hek en houten klaphek gaat 
u R (Wasserwegen), het bospad omlaag.  
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7.  Beneden gaat u gaat u L de trap omhoog en ga 
dan boven bij visvijver R. Na 10 m gaat u R het 
pad omlaag.  
 

(U kunt hier ook RD het pad langs de vijver blijven 
volgen. Na 200 m bij achterkant bord gaat u R het 
korte steile paadje omlaag en ga dan L over het pad 
met rechts de Worm)  
 

Beneden gaat u L over het pad met rechts de 
Worm. Volg nu geruime tijd dit pad door de 
prachtige natuur van het Wormdal.  
 

(Na regenval kan het pad op sommige plekken 
drassig zijn met name het begin van het pad. 
 

Na 1,2 km aan het einde van het pad, voorbij 
ijzeren hek/klaphek, gaat u bij groot infobord 
“Nivelstein” aan de T-splitsing R over de houten 
brug. Meteen na de brug gaat u aan de volgende 
T-splitsing, bij wegwijzer en waterpoel met kroos 
L over de grind- bosweg richting Rimburg met 
links de Wurm.   
 

(Na 600 m passeert u rechts een zitbank, grote steen 
en infobord “Viabelgica).  
 

Na 750 m steekt u via spoorwegovergang de  
spoorlijn Aken - Mönchengladbach over. Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong L (NX) de veldweg 
omhoog, die een eindje verder een bosweg wordt 
en na 800 m een smalle asfaltweg wordt, die u RD 
(64) volgt.  Na 1,2 km gaat u boven aan de  
T-splitsing bij wegwijzer, wandelknooppunt 64, 
infobord en zitbank, L (68) over de smalle asfalt- 
bosweg richting Rimburg. Na 300 m steekt u 
beneden via spoorwegovergang weer de 
spoorlijn over en volg de dalende smalle 
asfaltweg RD (68) .  
 

(Na 500 m passeert u rechts de voorburcht van 
Schloβ/kasteel Rimburg. Het kasteel dateert uit de 
12e eeuw en had oorspronkelijk een donjon, een 
verdedigbare woontoren. De huidige vorm stamt uit 
het einde van de 19e eeuw.  
 

Johannes Antonius Thomassen, die begraven ligt op 
het kerkhof in Rimburg, was eind 19e eeuw de 
Hausgeistlicher van het kasteel.   

 

Hier, tegenover het kasteel, staat links de voormalige 
watermolen Rimburg (wit huis). De huidige gebouwen 
van deze voormalige dubbele watermolen stammen 
uit de 18e /19e eeuw en staan op de Duitse oever. In 
1543 stond hier al een watermolen).  
 

Na bijna 700 m gaat u aan de T-splitsing bij 
houten herinneringskruis okt. 1944 (zie 
infobordje),   zitbank en infozuilen, L en via brug, 
waarop twee schildpadden staan, steekt u de 
Worm over en u loopt u Nederland binnen.   
 

(Als u hier R gaat, zie ziet u even verder rechts het  
achter gelegen kasteel.  
 

Hier bij de brug staat het Vredesmonument. Op de 12 
verticale planken rechts van de brug staat in 10 
verschillende talen de tekst “Weet die u haat leert zal 
u niet verlossen”.  
 

Op de brug ziet u links het ijzeren waterrad van de 
watermolen, die op Duitse grondgebied staat. Het 
witte woonhuis rechts op de Nederlandse oever was 
een oliemolen later graanmolen met een eigen 
waterrad (18e eeuw). Begin 20e eeuw waren beide 
molens met een brug verbonden).  
 

U  passeert meteen links de H. Drievuldigheidkerk 
(1726), waarvan het interieur via de inpandige 
kapel te bezichtigen is.  
 

(Tegenover de kerk staat de pastorie (nr.2/1826), met 
het beeld van Sint Jozef met Kind in muurnis.  
 

De Brugstraat was het laatste stuk van de Romeinse 
handelsweg (Via Belgica) op Nederlands 
grondgebied, die van het Franse Boulogne-sur-Mer 
naar Keulen liep). 
 

Aan de 4-sprong in Rimburg, in de volksmond 
Brokkelze genoemd, komt u rechts bij het 
gezellige  dorpscafé D'r Eck, sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het terras iets 
kunt eten of drinken. 
 

(Aan de overkant staat de grote monumentale typisch 
Limburgse carré-boerderij genaamd Hoeve de 
Kruisstraat (1825)).

 
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.   


