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Deze wandeling met veel bos en lichte hellingen loopt langs het schilderachtige riviertje de Worm naar 
Haanrade. De route bestaat uit twee lussen met een verbindingsstuk.  Neem zelf proviand mee. In het begin 
is een stukje langs de Worm waar hoge brandnetels kunnen staan, draag bij voorkeur een lange broek en 
neem eventueel een stok of paraplu mee. Doe deze wandeling bij voorkeur niet in de zomer! 
 

 
 
Startadres: Café zaal D’r Eck,  Brugstraat 16,  Landgraaf (Rimburg).   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,69 km  2.55 uur  69 m  123 m 
 
 

 
 

251. RIMBURG 12,7  km – 6 km 
 

1. Met de rug naar de ingang van het café gaat u L 
(Brugstraat). Negeer zijwegen. U passeert de H. 
Drievuldigheidkerk (1726), waarvan het interieur 
via de inpandige kapel te bezichtigen is.  
 

(Tegenover de kerk staat de pastorie (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).  
 

Via brug, waarop twee grote schildpaden staan, 
steekt u het riviertje de Worm 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.  
 

Hier naast 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”..  
 

Aan de 3-sprong bij infozuilen en zitbank gaat u R 
en u passeert links de voorburcht van kasteel 
Rimburg. 
 

(Het kasteel dateert uit de 12e eeuw en bestond  
oorspronkelijk uit een donjon, een verdedigbare 
woontoren. De huidige vorm stamt uit het einde van 
de 19e eeuw).  
 

Hier tegenover het kasteel staat rechts 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.  
 

Even verder passeert u rechts een groot infobord 
(ook NL)).  
 

Na 100 m, waar de smalle asfaltweg naar links 
buigt, gaat u bij (klinker)parkeerplaats R over  het 
brede graspad langs de 53 km lange Worm/Wurm, 
die hier grensrivier is.  
Volg dit pad circa 1 km. Aan het einde van het 
brede graspad en waar twee waterlopen 
samenvloeien, gaat u even naar links en blijf dan 
rechts van de akker lopen. 
 

2. Het pad eindigt voor een boom, waar u rechts 
weer twee waterstromen ziet samenvloeien. Ga 
voor de boom R  en meteen daarna bij betonnen 
paaltje gaat u L over het paadje langs de Worm. 
Volg nu enige tijd het paadje langs de Worm, 
eerst tussen het struikgewas en (mogelijk) 
brandnetels door, later over weidegrond.  
 

(Aan de overkant van de Worm ziet u de groene 
grote loodsen van het voormalig legerdepot 
Eygelshoven).  
 

Aan het einde buigt het pad naar links en loopt u 
licht omhoog naar een grindweg.  
 

(Degene, die 6 km loopt, gaat hier L en ga dan verder 
bij punt 8). 
 

3. Ga hier aan de grindweg R (verbindingsstuk). 
Aan de 3-sprong bij wegwijzer en fietsknooppunt 
42 steekt u R via houten brug over de Wurm en 
ga dan meteen bij infobord “Nivelstein” L door 
het klaphek naast het ijzeren hek. Volg nu circa 
1.3 km het mooie pad langs de meanderende 
Worm over Nederlands grondgebied. Bij stenen 
trapje naar visvijver buigt het pad naar rechts. 
Boven gaat u RD door het klaphek en steekt u de 
spoorlijn (Euregiobahn) over. Aan de T-splitsing 
gaat u L. Meteen daarna gaat u  R 
(Kloostervoetpad) de doodlopende klinkerweg 
omhoog.   
 

4. Vlak voor de ingang van het kerkhof van 
Haanrade en lang trappenpad gaat u L het smalle 
pad omhoog met rechts de bosrand.  

https://cafe-dr-eck.nl/
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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 
zitbank RD het bospad omhoog.   
Na bijna 100 m steekt u bij de Frans Halsstraat L 
de doorgaande weg over en loop bij zitbank RD 
het bospad omhoog. Vlak daarna buigt het pad 
rechts omlaag en gaat daarna weer omhoog.   
 

5. Boven aan de T-splitsing gaat u L het verharde 
bospad omhoog. Boven aan de 4-sprong gaat u 
L. Aan de 3-sprong, waar het pad naar rechts 
buigt met rechts een breed stijgend 
bospad/kastanjelaan, gaat u RD omlaag. Negeer 
zijpad links omlaag. Loop RD parallel aan de 
huizenrij. Let op! Neem het eerste bospad schuin 
R steil omhoog en houd rechts aan. Boven aan de 
3-sprong gaat u L. Aan de volgende 3-sprong 
gaat u weer L. Boven aan de 4-sprong gaat u R 
over de smalle asfaltweg. Negeer  zijpaden en 
volg nu geruime tijd dit verharde pad RD.  
 

6. Steek de doorgaande weg (Haanraderweg)  over 
en ga L omhoog. Neem de eerste weg R (Paulus 
Potterstraat). Aan de 3-sprong gaat u RD. Aan de 
T-splitsing gaat u L (Rembrandt van Rijnstraat) 
omhoog. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R 
over het pad en houd rechts aan. U loopt links 
over een sportveldje tot aan de bosrand en ga dan 
R. In de hoek neemt u het linker paadje omlaag. 
Blijf dit pad RD volgen. Aan de T-splitsing voor het  
sportpark Carisborg (H.A.C./(Haanrade/S.V.A. 
(Bleijerheide Combinatie) gaat u L over het 
asfaltpad. (Loop dus niet links de woonwijk in). 
Negeer zijpad links. Aan de kruising, waar het 
verharde pad ophoudt, loopt u RD over het 
onverharde pad. Negeer zijpaden. Aan de 
asfaltweg gaat u L.   
 

7. Beneden aan de kruising gaat u R. Aan de 
volgende kruising gaat u RD. Steek beneden de 
doorgaande weg over en ga L. Neem dan de eerste 
weg R (Wolfsweg). Steek de spoorwegovergang 
over. Aan de kruising gaat u RD (fietsroute 42) 

over de asfaltweg, die smal dalend asfalt- bospad. 
Steek bij infobord “Nivelstein” de houten brug 
weer over.  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.   
(U loopt weer het verbindingsstuk. Na 600 m 
passeert u rechts een zitbank, grote steen en 
infobord “Viabelgica).  
 

8. 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.   
 

(Links ziet u boven bij bos, de 35.7 m hoge 
rijksmonumentale watertoren van Rimburg (1926), die 
te bezichtigen is. Boven op de toren heeft u prachtig 
uitzicht).  
 

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. Let op! Vlak na het verkeersbord 
“spoorwegovergang” gaat u R het bos in en neem 
dan meteen het linkse pad 
 

(U kunt hier ook de smalle asfalt- bosweg RD blijven 
volgen. Na 300 m steekt u beneden via 
spoorwegovergang weer de spoorlijn. Ga nu verder bij 
**** in dit punt). 
 

Negeer zijpad scherp rechts omhoog. Vervolgens 
daalt het pad. Aan de 3-sprong gaat u L omlaag 
en steekt u  de  spoorwegovergang over **** en 
volg de dalende smalle asfaltweg RD (68). Volg 
nu de asfaltweg RD naar Rimburg.  
 

(Links heeft u mooi zicht op het achtergelegen  
kasteel Rimburg.  
 

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

Aan de 3-sprong bij houten herinneringskruis okt. 
1944 (zie infobordje) en infozuilen gaat u RD. Via 
brug steekt u weer de Worm over en loop RD 
terug naar het leuke café, de sponsor van de 
wandeling waar u binnen of op het terras, nog 
kunt nagenieten van de wandeling

 
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.   


