727 LANDGRAAF (Ubach over Worms) 10,7 km – 6,5 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Deze heuvelachtige grenswandeling bestaat uit 2 verschillende helften. U wandelt door de bossen naar het
rustige dorpje Rimburg waar u kunt pauzeren bij café d’r Eck. Dan passeert u het prachtige kasteel
Rimburg. Dan maakt u een mooie boswandeling door de hellingbossen van het Rimburgerwald. De
terugweg is veel opener, u loopt een prachtig stuk langs de kabbelende Worm en dan klimt u naar een
mooi plateau met prachtig uitzicht. Via het bos komt u dan weer bij de Watertoren waarin u met de lift naar
boven kunt. Het uitzicht is formidabel! U kunt de route inkorten tot 6,5 km wat ook een mooie wandeling is!
GPS-afstand 10700 m, looptijd 2.25 uur en hoogteverschil 52 m.
Startadres: Wandelcafé De Watertoren, Watertorenpad 1, Landgraaf (Ubach over Worms).

blz 2 van 3

727 LANDGRAAF (Ubach over Worms) 10,7 km – 6,5 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u terug via de
toegangsweg. (Schuin links voor u ziet de kerk in de
Duitse plaats Scherpenseel). Aan de T-splitsing
gaat u R (rood/blauw) over de asfaltweg. Bij de
ingang van camping de Watertoren wordt de
asfaltweg en veldweg. In het bos negeert u 2
zijpaden rechts en loop bij verbodsbord verder
RD (blauw) langs de afrastering van de camping.
Aan de 3-sprong, waar de afrastering naar links
buigt, gaat u R (blauw) het smalle bospaadje in.
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L. Daarna
aan de Y-splitsing gaat u R omlaag. Aan het eind
van het pad loopt u het trappenpad omlaag.
Beneden gaat u R (blauw) de smalle asfaltweg
(fietspad) omlaag. Voorbij stenen damwand gaat
u L (blauw) het trappenpad omhoog. Volg boven
het pad RD door en langs de bosrand. Aan de Ysplitsing gaat u L (blauw) omhoog. Vlak daarna
aan de T-splitsing gaat u R. Meteen daarna aan
Y-splitsing gaat u R (vage oranje stip). Aan de 3sprong bij stenen trappenpad gaat u R langs de
grote zwerfkei.
(Deze grote steen, D’r Dikke Sjtee, wilde men in 1951
in eerste instantie naar het dorp vervoeren om daar
van deze steen een oorlogsmonument te maken.
Vanwege het gewicht (9000 kilo) heeft men dit idee
laten varen. Hier vlakbij hebben toen in 1951 de oudstrijders van Rimburg, uit dankbaarheid voor hun
behouden terugkeer uit de WO II, een St. Jozefkapel
gebouwd). Beneden aan de akker gaat L langs de
bosrand. (U passeert een zitbank met mooi uitzicht
over het Wormdal).
2. Steek de asfaltweg over en loop RD het bospad
(even) steil omhoog. Houd boven in het bos
rechts aan. (U loopt dus door het bos parallel aan de
lager gelegen weilanden). Aan het eind, voor
weiland, buigt het pad links omhoog. Boven aan
de T-splitsing bij granieten wegkruisje (2006) gaat
u R over het dalende paadje. Beneden gaat u R
de asfaltweg omlaag. Negeer klinkerweg links.
Aan de 4-sprong bij groot H. Hartbeeld (1922) en
zitbank in het beschermd dorpsgezicht van
Rimburg gaat u RD (Brugstraat).
(Hier staat links de grote monumentale typisch
Limburgse carré-boerderij genaamd Hoeve de
Kruisstraat (1822) met grote binnenplaats. Hier ligt
ook het dorpscafé D'r Eck, een leuke pauzeplek).
Negeer zijweg rechts en u passeert de H.
Drievuldigheidkerk (1726).
(Via de linker deur komt u in de Mariakapel, waar u
een kaarsje kunt aansteken dat u via de donatiezuil
kunt betalen. Via de kapel heeft u ook een uitzicht op

het interieur van de kerk. Tegenover de kerk ligt 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 de brug, waarop twee grote schildpadden
staan, steekt u het riviertje de Worm over en loopt
u Duitsland binnen.
(Degene die 6,5 km loopt gaat hier vóór de brug R
het pad in langs de Worm. Ga nu verder bij **** in
punt 4).
Aan de 3-sprong bij infobord en groot
vredesmonument gaat u RD (Bruchhausener
Straβe).
(Op de 12 verticale planken staat in 8 verschillende
talen de tekst “Weet die u haat leert zal u niet
verlossen” Rechts ziet u kasteel Rimburg waar u later
nog langs komt).
Via de spoorwegovergang steekt u de spoorlijn
Aken – Mönchengladbach over. Meteen daarna
gaat u bij verbodsbord RD de smalle bosweg
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u R. Meteen (20
m) daarna gaat u L het bospaadje omhoog. U
passeert een vervallen stenen gebouwtje en volg
het bospad RD verder omhoog. (In dit gebouwtje
werden vroeger de bewoners van kasteel Rimburg
begraven).
3. Boven aan de T-splitsing gaat u R. Aan de 3sprong RD. Negeer 2 zijpaadjes links waarvan het
laatste bij ijzeren stalletje. Let op! In de afdaling,
waar het pad naar rechts buigt, gaat u L over het
bospaadje. Beneden aan de asfaltweg gaat u L
omhoog. Ga nu het tweede bospaadje (Dit is 5 m
voor het fiets/wandelverkeersbord) R door de
bosrand omhoog. Een eind verder buigt het pad
rechts het bos in. Aan de 3-sprong gaat u L.
Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u weer L.
Negeer zijpaadje rechts en volg het pad RD de
bosrand met links van u een paardenweide.
Negeer volgende zijpaadje rechts. Meteen daarna
bij groot grasveld gaat u R langs de bosrand.
(Op dit grote grasveld staan twee schietpalen met
kogelvangers van de Schützenbruderschaft Sankt
Benno 1898 Merkstein-Hofstadt).
Na 30 m gaat u, voor de kleine goal, bij het bordje
“spielplatz”. R over het bospaadje, dat meteen
naar links buigt.

Volg het pad omlaag langs de hoge afrastering
van de 3,6 km² grote voormalige bruinkoolgroeve
Ottilie (1956-1965). In de afdaling neemt u het
eerste bospaadje R. (Na 50 m passeert u links een
lager gelegen oorlogsbunker). Aan de 3-sprong
gaat u L over het bredere pad. Een eind verder
gaat u aan de 3-sprong L omlaag. Meteen daarna
buigt het pad naar rechts. Volg nu het paadje RD
langs de bosrand en akker. Aan de asfaltweg gaat
u R omhoog.
4. Na 100 m gaat u bij rood/witte paaltjes L over
het brede bospad. Aan de 3-sprong gaat u
scherp L het bospad verder omhoog. Volg
geruime tijd dit eerst stijgende en later dalende
pad. Let op! Waar beneden het pad naar links
buigt en weer begint te stijgen, gaat u L het
bospaadje omlaag. (Bij bladerenval is dit paadje
slecht te zien). Aan de asfaltweg gaat u R omlaag
en u steekt even verder weer de spoorlijn over.
Volg nu de asfaltweg RD. (U passeert een groot
infobord (aan de andere kant staat de tekst in het
Nederlands)). Vlak daarna passeert u links (wit
gebouw) de voormalige watermolen Rimburg en
rechts kasteel Rimburg.
e

(Het kasteel dateert uit de 12 eeuw en had
oorspronkelijk een donjon, een verdedigbare
e
woontoren. Huidige vorm einde 19 eeuw).

Aan de T-splitsing gaat u L en u steekt weer de
Worm over. U bent weer terug in Nederland.
Meteen na de brug gaat u L over het pad langs de
Worm. **** Bij het witte huis ziet u het waterrad
van de voormalige watermolen Rimburg.
(De huidige gebouwen van deze voormalige dubbele
e
e
watermolen stammen uit de 18 /19 eeuw en staan
op de Duitse oever. In 1543 stond hier al een
watermolen. Op de plek van het witte woonhuis stond
op de Nederlands oever een oliemolen later
e
graanmolen met een eigen waterrad (18 eeuw).
e
Begin 20 eeuw waren beide molens met een brug
verbonden).
5. Bij verbodsbord loopt u RD over de smalle
asfaltweg. De asfaltweg wordt een pad bestaande
uit twee klinkerstroken, dat u geruime tijd RD
volgt langs de hier gekanaliseerde Worm, een
zijrivier van de Rur. ( Een eind verder passeert u
rechts de visvijver Rimburg). Aan de 3-sprong bij “t
Bakkes” met de vele zitbanken gaat u RD.
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(In dit Bakkes bakken de inwoners van Rimburg 10 x
jaar circa 100 vlaaien per keer. ‘t Bakkes staat op de
fundamenten van een oud lijkenhuisje waar in een
ver verleden de lichamen van overleden nietkatholieken of zelfmoordenaars werden bewaard).
20 meter voorbij het einde van de klinkerstroken
gaat u R over het brede graspad met rechts van u
een afrastering. (Als u hier even RD loopt, dan komt
u bij de meanderende Worm). Steek de doorgaande
weg over en ga L over het voetpad langs deze
weg. Bij het fietspad gaat u RD (Rimburgerweg).
Volg nu 600 m dit fietspad RD. (Links ziet u de
grote groene loodsen van het voormalig legerdepot
Eygelshoven). Voor het plaatsnaambord Kerkrade
en bij de ingang van het bedrijf Laura Metaal gaat
u R de smalle asfaltweg omhoog. Boven aan de 3sprong gaat u RD over de veldweg.
(Hier heeft u rondom mooi uitzicht. Links ziet u de
steenberg van de voormalige staatsmijn Wilhelmina
waarop de overdekte skibaan SnowWorld Landgraaf
is aangelegd. Rechts ziet u de watertoren).
Aan de T-splitsing bij de bosrand gaat u R over
het smalle pad. Volg dit pad via 2 draaihekjes
(stegelkes) RD. Aan de T-splitsing bij het derde
stegelke gaat u L (blauw) het brede graspad
omlaag.
6. Aan de asfaltweg gaat u R. Vlak vóór het
tweede huis links (nr. 233) gaat u scherp L het
trappenpad omhoog door het bos. Boven aan de
3-sprong (einde trappenpad) gaat u RD. Negeer
meteen zijpad rechts omhoog. Aan de 3-sprong
voor 2 zitbanken loopt u R het steile paadje
omhoog. (U kunt hier ook RD lopen, dan komt u
boven ook bij de watertoren). Boven voor de akker
gaat u L langs de bosrand. U komt weer bij de
parkeerplaats en het café, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten of drinken. Maandag en dinsdag
gesloten.
Via het café kunt via de lift de watertoren tegen
betaling bezoeken. Boven heeft u fantastisch uitzicht
Dit 35,7 m hoge rijksmonument is gebouwd in 19251926 in opdracht van het waterleidingbedrijf van de
voormalige particuliere mijnonderneming “Laura &
Vereeniging” (de mijnen Laura en Julia). Na de

sluiting in dec. 1974 van de steenkolenmijn Julia
(Eygelshoven) werd de watertoren buiten gebruik
gesteld.

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.

