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Hoog(s)tepunt van deze heuvelachtige wandeling over Duits grondgebied is de steenberg Berggehalde 
Adolf-Grube, een steenkoolberg met schitterend uitzicht.  Via het Rimburgerbos wandelt u naar de rand 
van Ubach-Palenberg. Voorbij de woonwijk wandelt u over prachtige bospaadjes en o.a. langs een 
steilrand naar de buurtschap Plitschard.  Dan loopt u naar het bezoekerscentrum van de mijn en dan begint 
de klim naar de top van de steenberg, waar u prachtig uitzicht heeft o.a.  op de plaats Merkstein. Boven op 
de steenberg staan zitbanken, een mooie pauzeplek na 8 km.  Na de afdaling loopt u  via o.a.  graspaden 
naar het dorpje Hofstadt. Via leuk paadje door het Rimburgerbos, loopt u omlaag naar Rimburg waar bij het 
café een fijn terras is om na te genieten.  De klim naar de steenberg/Berggehalde, die op een hoogte van 
245 m N.A.P. ligt, is pittig maar er staan onderweg twee zitbanken om even uit te rusten.  U kunt de klim 
ook overslaan.  
 

 
 

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. Bij de kerk is ook nog een parkeerplaats. 
 

 
 

1550. LANDGRAAF (Rimburg) – Grube-Adolf-Park 13,5 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
L (Brugstraat).  
 

(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). 
 

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

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

Via de brug, waarop twee schildpadden staan, 
steekt u de Worm/Wurm over en loopt u Duitsland 
binnen.  
 

(Hier op de brug ziet u rechts 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). 
 

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

Aan de 3-sprong bij wegwijzer, zitbank en 
infozuilen gaat u RD (Bruchhauser Straβe) en u 
passeert meteen links het houten 
herinneringskruis “okt. 1944” (zie infobordje).  
 

(Rechts ziet u de voorburcht en  kasteel Rimburg dat  
uit de 12e eeuw dateert en dat oorspronkelijk een 
donjon, een verdedigbare woontoren, had. De 
huidige vorm stamt uit het einde van de 19e eeuw.  
 

Schuin links voor u ziet de grote Rimburger Hof  
(1902)). 
 

Via spoorwegovergang steekt u de spoorlijn  
Aken - Mönchengladbach over  en dan gaat u aan 
de 3-sprong bij verbodsbord RD de bosweg 
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u L (67) het pad 
door de bosrand omhoog. Aan de 4-sprong gaat 
u RD (67) nog even omhoog en volg het pad RD 
met links de bosrand. Negeer zijpaden. Steek de 
doorgaande weg over en loop RD over de 
veldweg. Meteen daarna gaat u L over klinkerpad. 
Negeer zijpaden en volg het klinkerpad, dat een 
grindpad wordt, RD met links achtertuin van 
leuke optrekjes in Übach-Palenberg.  
 

(Schuin rechts, in de verte, ziet u reeds de steenberg 
Adolf-Grube).   
 

Na bijna 500 m, aan het einde van het grindpad bij 
de Rimburger Allee, steekt u R de asfaltweg over 
en gaat u RD over het verharde pad door het 
grasveld/gazon. Na 50 m, waar het pad links 
omhoog buigt, loopt u RD over het gras met links 
de grashelling.  Aan het einde van de grashelling 
gaat u RD over het tegelpad met rechts de 
parkeerplaats en links een grote sporthal horend 
bij schoolcampus.  Voorbij de parkeerplaats loopt 
u nog 30 m RD langs de school en dan gaat u aan 
de T-splitsing R de klinkerweg omhoog.    
 

2.  Boven, bij glascontainers, gaat u L langs de 
doorgaande weg. Negeer zijwegen en blijf RD  
(Otto-Von-Hubach-Straβe) door de woonwijk 
lopen. Na 300 m gaat u beneden aan de  
T-splitsing R (Wirichstraβe) omlaag.  Beneden 
aan de doorgaande weg, voor zwembad, gaat u R 
(Dammstraβe) en na 10 m gaat u R het stenen 
trappenpad omhoog.  

https://cafe-dr-eck.nl/


  blz 3 van 4 

 

Na het trappenpad gaat u boven bij zitbank  L het 
bospad omhoog, met rechts achtertuinen van 
woningen. Aan het einde van het pad gaat u L 
(Beystraβe) de asfaltweg omlaag. Waar de 
asfaltweg bij huisnr. 1 naar rechts buigt, gaat u L 
het brede graspad omlaag en meteen daarna gaat 
u bij verbodsbord L het graspad omlaag met links 
beukenhaag/achtertuinen van woningen. 
Beneden steekt u de doorgaande weg over en 
loopt RD het brede bospad omlaag met links 
Hundewiese Übach.  Voorbij watergeul loopt u RD 
het bospaadje omhoog en na 10 m gaat u aan de 
4-sprong R met rechts beneden de watergeul.  
Voorbij clubgebouw van hondenvereniging gaat u 
aan de T-splitsing R over de bosweg met rechts 
het hondenoefenterrein.  
 

3. Na ruim 50 m gaat u voorbij wit-rode 
afsluitpaaltjes, aan de ongelijke 5-sprong bij 
ijzeren paal, L het bos in en ga dan meteen R de 
steile heuvel omhoog. Vlak daarna gaat u boven 
meteen R door het bos (geen pad) met rechts een 
steilrand.  Na 50 m gaat u aan de 3-sprong R het 
bospad omlaag met links een heuvel met oude 
omgevallen boom. Blijf nu geruime tijd het 
dalende en stijgende smalle bospad boven door 
het hellingbos volgen.  
 

(Na 250 m ziet u beneden een niet meer in dienst 
zijnde waterzuiveringsinstallatie).  
 

Na 400, voorbij steile rand en korte afdaling, gaat 
u aan de T-splitsing L het bospad omhoog.  Vlak 
daarna aan de T-splitsing gaat u L het smalle 
bospad omhoog.  Boven aan de T-splitsing gaat u 
R de bosweg omhoog. Aan de volgende  
T-splitsing, bij zitbank, gaat u L het 
klinkerpad/smalle asfaltweg omhoog en u 
passeert enkele infobordjes.  Na bijna 200 m gaat 
u boven R het graspad omlaag richting 
steenberg.  
 

4. Negeer zijpaden en volg het graspad, dat na 
ruim 300 m, bij woningen, een dalende asfaltweg 
wordt. Let op! Na 500 m, waar de dalende smalle 
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u vlak voor 
zitbank en bij straatnaambordje Am Köck en bij 
verbodsbord, L (52) over de licht stijgende smalle 
asfaltweg, door de bosrand met meteen links een 
witte woning en rechts een akker. (Na 150 m 
passeert u links een zitbank). Na 400 m gaat u R via 
brug de begraafplaats Plitschard op en ga dan 
meteen L de grindweg langs de urnenzuilen 
omhoog.  Negeer zijpaden rechts. Boven, voorbij 
zitbank en voor grote afscheidskapel, gaat u L 
door de uitgangspoort. Ga dan R over de 
asfaltweg, door de buurt Plitschard met links 
voormalige mijnwerkerswoningen. Na bijna 200 m 
meteen voorbij weiland en vlak voor bushalte 
“Plitschard Dorf”, gaat u L de veldweg omhoog 
met links het weiland en rechts woningen.  Aan 
de 3-sprong bij wegwijzer gaat u RD over het 
grind- bospad richting Adolf-Rundweg Ost/ 
Kolonie Streifeld met rechts de steenberg en 
even verder links de achterkant van de 

voormalige mijnwerkerswoningen. Negeer 
zijpaadjes en blijf het pad geruime tijd RD volgen. 
 

(Een eindje verder passeert u links een wijk waarvan 
de woningen in 1995 zijn gebouwd naar Nederlandse 
manier van bouwen “eenvoudig en goedkoop”). 
 

Na 700 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank en 
wegwijzer RD (Adolf-Rundweg Süd/ 
Waldfestplatz) verder omhoog. Voorbij brug gaat 
u, aan de dorpsrand van Merkstein bij lange 
zitbank, R.    
 

5. Meteen daarna gaat u aan de kruising bij 
verbodsbord R (Hans-Landrock-Straβe) omhoog 
richting Adolf-Park en u passeert enkele 
infoborden over het mijnverleden.  Boven voorbij 
poort en wit-rode afsluitpaaltjes loopt u RD over 
het grindpad richting bezoekerscentrum/ 
Fördermachine, van de voormalige steenkoolmijn 
Grube Adolf (1913-1972). 
 

(In het Besucherzentrum Grube Adolf Park kunt u  bij 
het overdekt terras terecht voor koffie. Als er iets te 
doen is, kan men er ook lekkere Kuchen krijgen. In 
de mijn (hier stond de schacht) werd van 1913 -1972 
vetkolen gedolven. In het speeltuintje staat een 
treintje waarmee de mijnwerkers ondergronds 
vervoerd werden. Alle dagen geopend van 10 tot 18 
uur. Buiten de vakanties van ma t/m vrijdag van 14 
tot 18 uur.  Weekends vanaf 10 uur).  
 

Loop dan RD, met rechts het bezoekerscentrum,  
via de grindweg rustig de steenberg omhoog.  Na 
200 m aan de 3-sprong bij wegwijzer (u komt hier 
straks terug)  gaat u L (Haldenaufstieg) en loop nu 
heel rustig het steile pad omhoog. 
 

(Wilt u niet naar het uitzichtpunt lopen, loop dan hier 
RD omhoog. Ga dan verder bij **** in dit punt 6). 
 

(Tijdens het omhoog lopen van deze zeer straffe 
kuitenbijter passeert u na 100 m en 250 m een 
zitbank om even uit te puffen). 
 

Na bijna 400 m, einde steile beklimming en waar 
de grindweg naar links buigt, gaat u R. Negeer 
meteen zijpad links naar zitbanken en dan heeft u  
schitterend uitzicht op o.a. Merkstein. Loop 
verder over het asfaltpad, dat naar links buigt. Bij 
de rij zitbanken, prachtig pauzeplek na 8 km 
lopen, gaat u R het paadje omhoog. Meteen 
daarna gaat u bij wegwijzer R het grindpad, dat u 
net verlaten heeft, omhoog. Na 150 m komt u op 
245 N.A.P. bij een zitbank met prachtig uitzicht 
(Gipfelblick) bij het keerpunt op de steenberg 
(NL), Gehalde (D) terril (B/FR).     
 

6. Negeer zijpaden en loop hetzelfde grindpad nu 
omlaag. Na 500 m gaat u beneden aan de  
T-splitsing bij wegwijzer L de grindweg omhoog, 
**** die naar links buigt.  Na bijna 150 m gaat u 
aan de 3-sprong bij wegwijzer en ingang Bikepark 
R het bospad omlaag, richting Angelteich met 
rechts het Bikepark. 150 m verder bij bordje 
“Rettunsgpunkt 2” gaat u R het steile paadje 
omlaag met rechts houten reling/Bikepark.   
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Na 100 m buigt het paadje, beneden bij visvijver 
naar links. Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u 
R (Adolf Rundweg) over de bosweg, die meteen 
naar rechts buigt en die bij  zitbank en 
clubgebouw visvereniging een dalend pad wordt. 
Beneden bij wegwijzer steekt u L het fietspad en 
doorgaande weg over en gaat u RD het graspad 
omlaag.  Na 100 m gaat u aan de 3-sprong L het 
graspad, gelegen tussen akkers, omhoog. 
 

(Links ziet u de Gehalde/steenberg die u net 
beklommen heeft en rechts heeft u weids uitzicht).   
 

Na ruim 400 m aan de 4-sprong van graspaden 
(dit is ca. 50 m voor   afrastering/dennen) gaat u R 
over het graspad met rondom weids uitzicht o.a. 
rechts in de verte op de 161 m hoge steenberg 
van de voormalige  Carolus Magnus 
steenkolenmijn (1917-1962) in Übach-Palenberg. 
Aan de 4-sprong gaat u L over de licht stijgende 
verharde veldweg. Steek voorzichtig de 
doorgaande weg over en loop RD (Kirchstraβe) 
en negeer meteen zijweg links  (Wildnis).   
 

7.  U passeert het plaatsnaambord Herzogenrath 
en een eindje verder bij de tweede 
wegversmalling loopt u het Stadtteil Hofstadt 
binnen.   
 

(U passeert o.a. bij huisnr. 189 een waterput en een 
oude hoeve (1813/nr. 197). 
 

Waar de weg bij nr. 207 naar rechts en links buigt 
passeert u een waterpomp en zitbank en rechts een 
heel grote hoeve).  
 
Na 500 m gaat u aan de 4-sprong bij de St. Benno 
kerk (1923-1924) met de mooie toren/torenspits R 
(Finkenrather Straβe) omhoog.  Voorbij huisnr. 2a 
gaat u aan de “rotonde” L over de smalle 
asfaltweg/fietspad met rechts een meidoornhaag. 
Omlaag lopend steekt u na ruim 400 m, aan het 
einde van het fietspad/smalle asfaltweg en bij het 
begin bos,  bij wandelmarkeringspaal R de 
asfaltweg over en loopt u RD het bospaadje langs 
de omgevallen bomen omhoog. Na 250 m gaat u 

R het brede bospad omhoog. (Na 100 m passeert u 
boven een “platenstal” (2022)). Negeer zijpaadjes 
en volg geruime tijd RD het bospad. Na bijna  
600 m gaat u aan de 3-sprong  R omlaag.  Let op!  
300 m verder, waar het pad naar rechts buigt, 
gaat u L het bospaadje omlaag en na 50 m 
passeert u een vervallen restant van een 
mausoleum en loopt u tussen twee (blauwe) 
betonnen palen door verder omlaag.   
 

(Dit is een overblijfsel van het voormalige mausoleum 
(19e/20e eeuw) horend bij kasteel Rimburg. Het 
mausoleum/familiegraf bestond uit twee delen. Het 
bovendeel was een soort kapel. In het onderste 
gedeelte, het huidig nog bestaande gedeelte, waren 
de grafnissen ondergebracht. Omdat het mausoleum 
regelmatig het doelwit van vandalisme was,  is in 
1997 het bovendeel overgeplaatst naar een 
buitenmuur van het kasteel.  In het familiekelder 
bevinden zich aan weerszijden twee verdiepingen 
van 6 nissen, in totaal konden dus hier 24 
overledenen opgebaard worden).  
 

Beneden aan de T-splitsing gaat u R en meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u L omlaag.  Aan de 
3-sprong steekt u RD de spoorwegovergang over 
en volg RD (68) de dalende asfaltweg/eikenlaan  
met even verder links weer het omgrachte kasteel 
Rimburg.  
 

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

Aan de 3-sprong bij zitbank en wegwijzer loopt u 
RD en via brug steekt u weer de Worm over en 
loopt u  RD langs de kerk. Aan de 4-sprong komt 
u weer bij eetcafé D’r Eck, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het leuke terras 
nog iets kunt eten of drinken. 
 

(Aan de overkant, bij het groot H. Hartbeeld (1922) 
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.   


