
300. HERZOGENRATH  10,2 km 

 
 

 



Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling loopt u door het prachtige Broich Bachtal naar het Tierpark 
Alsdorfer Weiher. Onderweg passeert u o. a. mooie vijvers en steekt u enkele keren de Broicher Bach over. 
Ook passeert u Schloβ Ottenfeld. In het dierenpark staan zitbanken, een leuke pauzeplek .   
 

Startadres: Parkeerplaats Bergerstraβe,  Erkensmühle, Herzogenrath. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,25 km  2.15 uur  47 m  84 m 
 

 
 

300. HERZOGENRATH  10,2 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u bij 
glascontainers terug naar de in- uitgang van de 
parkeerplaats en ga dan L (Erkensmühle)  over de  
asfaltweg, die meteen naar rechts buigt.  Meteen 
daarna aan de T-splitsing voor brandweerkazerne 
gaat u L. Aan de zijkant van restaurant “Zum 
Seehof” gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 4 RD 
(2) over het pad met links van u een vijver. Ga aan 
het eind de trap omhoog en ga R over de 
grindweg  met links de grote vijver.  Via houten 
brug steekt u de Broicher Bach over en ga dan 
meteen bij wkp 6 L (8) over het pad met links de 
grote  vijver waardoor de Broicher Bach stroomt. 
Negeer bij wkp 7 zijpad rechts en blijf RD (10) 
langs de vijver lopen.  Aan de T-splitsing, aan het 
eind van de vijver, gaat u R (17). Meteen daarna 
gaat u bij woningen en wkp 17 L (20) over de 
klinkerweg. Aan de 3-sprong gaat u RD (20) en na 
bijna 400 m komt u in het stadsdeel/dorpje Ruif.   
 

2. Aan de kruising bij zitbank, verbodsbord  en 
wkp 20 gaat u RD (22).  
 

(Rechts boven ziet u de St Antoniuskerk in 
Wefelen/Niederbardenberg).  
 

Negeer veldweg rechts en loop RD (22). Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u RD (22) over het 
grindpad richting Alsdorf. Vlak daarna aan de 3-
sprong bij grote zwerfsteen en wkp 22 gaat u L 
(21) over het grindpad.  
 

(Voor u ziet de steenberg Noppenberg van de 
voormalige steenkolenmijn Grubbe Anna (1854-
1978)).  
 

Net vóór de brug over de Broicher Bach gaat u 
via nauwe doorgang R over het (verharde) pad  
met links de 8,2 km lange Broicher Bach, een 
zijbeek van de  Wurm en rechts broekbos (nat 
bos) waar de bever zo te zien actief is geweest.  
 

(Links ziet u woningen in het stadsdeel/dorp 
Noppenberg  waar u straks langs komt).  
 

Na 700 m gaat u bij brug R over de smalle 
asfaltweg. Vlak daarna aan de 3-sprong bij 
zitbank en wkp 24 gaat u L (25) de smalle 
asfaltweg omhoog met links vijvers. Na 400 m 
gaat u boven aan de 3-sprong bij wkp 25 RD (30) 
verder door de lindelaan.   
 

3. Beneden aan de T-splitsing bij 
hoogspanningsmast, zitbank en stenen wegkruis 
op sokkel en gaat u  L met rechts een vijver. Na 
150 m steekt u via brug weer de Broicher Bach 
over en volg dan de smalle asfaltweg, die bij links 
gelegen grote parkeerplaats en  bij wkp 30 R (31) 
omhoog buigt Aan de 4-sprong bij wkp 31 en  
fietsknooppunt 27 gaat u R omlaag richting 
Alsdorf. Let op! Na 200 m bij verkeersbord en 
wkp 32 gaat u R (39) over het pad.  U steekt weer 
de beek over en loop RD het smalle pad omhoog. 
Boven gaat u L (39) de smalle asfaltweg/ 
berkenlaan omhoog.   
 

(Als u hier R gaat, dan komt u meteen bij het in  1878 
herbouwde Schloβ Ottenfeld. In 1420 wordt deze 
hoeve reeds genoemd als “liggende in de 
Heerlijkheid Alsdorf”.  
 

De route volgend passeert u bijna aan het eind van 
deze weg  rechts een mooie Mariakapel, Maria van 
Banneux,  waar  zitbanken staan).  
 

Aan de doorgaande weg bij wkp 39 gaat u L (34) 
over het twee richtingen fietspad omlaag.  
 

(Na 100 m passeert u het witte ongevalskruis t. h. a. 
Peter Laakmaan).  
 

Na bijna 300 m gaat u L het pad omlaag  en ga 
dan beneden meteen R onder het viaduct door.  
(U komt hier straks terug). Meteen na het viaduct 
gaat u R het pad omhoog met links in het 
dierenpark Alsdorf elanden.   
 

4. Boven aan de T-splitsing gaat L  het klinkerpad  
omhoog en boven steekt de stenen brug over. 
Negeer zijpaden en blijf RD verder door het 
Tierpark Alsdorfer Weiher lopen. Negeer na 300 m 
boven trappenpad rechts omhoog. Omlaag 
lopend maakt het pad een bocht naar L. Neem nu 
(bij einde houten reling links) het bospaadje R 
richting doorgaande weg. Waar de strook tussen 
pad en weg het smalste is, steekt u bij driehoekig 
bord de weg over en ga R. Neem nu L het 
klinkerpad/weg richting Broicher Siedlung met 
links de prachtige vijver genaamd Alsdorfer 
Weiher. Negeer zijpaden. Na 400 m gaat u aan de 
4-sprong bij wkp 50 RD (53) over het grind- 
bospad. Aan de 3-sprong gaat u RD (53) en u 
steekt de houten brug over.    
 



5. Meteen daarna aan de T-splitsing bij wkp 53 
gaat u L (51) en u  loopt tussen twee vijvers door. 
Bij de volgende houten brug en wkp 51 gaat u L 
(49)  met rechts de Broicher Bach, een zijbeek 
van de Wurm en links een vijver  Negeer graspad 
links. Vlak daarna gaat u bij wkp 49 R (48) en 
steekt u via brug de Broicher Bach over en loop 
dan via  nauwe ijzeren doorgang het trappenpad 
omhoog. Boven aan de T-splitsing bij wkp 48 gaat 
u L (45) de grind- bosweg omhoog. (Boven 
passeert u hotel-restaurant Broichtal, geen 
pauzeplek).  Aan de Y-splitsing bij kolenwagentje 
gaat u L (45) over de asfaltweg met links een 
minigolfbaan. Na ruim 50 m gaat u L de trap 
omlaag. U passeert een overdekte picknickplaats 
en grote barbecue (Stadtischer Grillplatz am 
Weiher)   en volg RD het pad via trappen omlaag. 
Voorbij kunstwerk gaat  u beneden voor de grote 
vijver R over de klinkerweg.  
 

6. Steek bij wkp 44 de doorgaande weg over en 
loop bij “draaimolentje” de hoofdingang van het 
Tierpark binnen. Loop RD de trap omlaag en loop 
RD over het dalende pad met rechts de Broicher 
Bach. Bij houten hangbrug gaat u RD over het 
grindpad verder langs de beek. Negeer zijpad 
links en u ziet meteen links een grote vogelkooi 
met roofvogels. Let op! Aan de T-splitsing voor 
vijver gaat u L over de klinkerweg. Meteen daarna 
aan de 3-sprong bij wkp 41 gaat u RD (40) en u 
loopt tussen twee vijvers door.  
 

(Hier bij wkp 41 kunt u L naar de grote vogelkooi 
lopen waar roofvogels (oehoe/ sneeuwuil)  te zien 
zijn).  
 

Aan de 3-sprong bij wkp 40 gaat u R (34) met 
rechts vijvers. Aan de 3-sprong gaat u RD (34) en 
loop onder het viaduct door en u verlaat het 
dierenpark. Aan de 3-sprong meteen na viaduct 
loopt u RD het pad omhoog en boven steekt u via 
brug de Broich  Bach weer over. 
 

7. Boven aan de T-splitsing bij wkp 33 u L (32) en 
u passeert links een manege.  Negeer na 250 m 
bij  wkp 32 zijpad links en loop RD (31) de 
asfaltweg omhoog. (Hier bent u al geweest) Aan de 
4-sprong bij wkp 31 en fietsknooppunt 27 gaat u 
L (30) de asfaltweg omlaag. Beneden aan de 4-
sprong, waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u 
bij wkp 30 RD (26/In Broichtal nr. 1) over de 
klinkerweg met links een grote parkeerplaats.   Na 
150 m passeert u de waterzuiveringsinstallatie 
Alsdorf Broichtal en volg dan RD de smalle asfalt- 
bosweg. Voorbij woonhuis met kolenwagentje 
wordt de smalle asfaltweg bij verbodsbord een 
bosweg. Negeer  zijpaden. Bij wkp 26 RD (23).  
 

(Na 400 m ziet u rechts weer de hoge steenberg 
Noppenberg, een zogenaamde tafelberg met vlakke 
top, van de voormalig Grubbe Anna Alsdorf. Op 21 
okt. 1930 kwamen door een kolenstofexplosie in 
deze mijn 271 mijnwerkers om het leven en werden 
en 304 ernstig gewonden vielen). 

Aan de kruising bij zitbank in het stadsdeel/dorp 
Noppenberg gaat u bij wkp 23 en verbodsbord RD 
(21/Am Erlenbruch) richting Herzogenrath.  
 

(Hier aan de kruising stond links vroeger de 
Römermühle in de volksmond de Schliifmölle 
genoemd).    
 

8. Volg nu geruime tijd deze rustige weg door het 
mooie Broich Bachtal. Na 600 m voorbij  “ajjen-
Drenk” (zitbanken en waterput) gaat u aan de 3-
sprong RD (21).  
 

(U passeert het kunstwerk en infobord “100 jaar 
(1909-2009) Radfahrverein RC 09 Herzogenrath- 
Noppenberg e.V.).  
 

Negeer bij wkp 21 zijweg links en loop RD (19). 
Meteen daarna aan de 3-sprong bij kapel Ave 
Maria en steenkolenwagen, een herinnering aan 
de mijnbouw (1834-1992), gaat u RD langs het 
(gesloten) restaurant Bergquelle. Waar de 
asfaltweg bij wkp 19 naar links buigt, gaat u RD 
(9) over het bospad. Negeer meteen bij stenen 
veldkruis 2 bospaden rechts en volg het brede 
bospad RD ((9).  
 

(Na 1850 is dit kruis hier door de inwoners van 
Noppenberg geplaatst uit dankbaarheid dat de 
cholera hen gespaard heeft).  
 

Na 400 m gaat u aan de kruising bij wkp 9 RD (3) 
met links de grote vijver.  
 

(Voor u ziet u de uit de 11e eeuw stammende 
hooggelegen Burg Rode (wit gebouw)).  
 

Aan het eind van deze vijver gaat u bij wkp 3 R (2) 
en ga dan meteen L het klinkerpad omlaag dat 
enkele bochten maakt. Beneden bij wkp 2  gaat u 
R (1) met links de vijver. Negeer zijpaden en loop 
bij Fitness Park RD richting parkeerplaats.  
 

U kunt ook nog even naar het vlakbij gelegen 
centrum (150 m) van Herzogenrath lopen, waar u 
nog iets kunt eten en drinken. Via rondje door het 
centrum komt u dan weer bij de parkeerplaats.  
Ga dan aan het eind van de parkeerplaats R. Aan 
de T-splitsing bij hotel-restaurant Live gaat u L 
(33) over de doodlopende weg. Vlak daarna aan 
de doorgaande weg gaat u R (Dammstraβe) 
omhoog. Vlak daarna bij huisnr. 2 en voor het 
kunstwerk (man/vrouw/ladder) steekt u L via 
oversreekplaats met verkeerlichten de 
doorgaande weg over en komt u in de dalende 
Kleikstraβe.  
 

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

Na 200  m gaat u bij wkp 37 L (E8/33) door de 
voetgangerszone en dan komt u links bij o. a.  
café Bockereiter met terras waar u ook iets kunt 
drinken en eten. Aan het eind van het plein voor 
de Wurm gaat L   (Apolloniastraβe). Boven steekt 
u de doorgaande weg over en loop RD en u komt 
weer bij 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.   


