744. RIMBURG 9,5 km – 7,3 km
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Tijdens deze heuvelachtige grenswandeling over Duits grondgebied wandelt u door het bos omhoog naar
de plaats Übach-Palenberg. U loopt door het prachtige Wormdal. Hier loopt u langs enkele prachtige
vijvers tot het mooie Schloss Zweibrüggen. De terugweg gaat langs de mooiste stukjes van de Worm.
Halverwege passeert u een terras voor een pauze, ook staan er voldoende zitbanken onderweg. Aan het
eind is een mooi terras. U kunt de route inkorten tot 7,3km. TIP: U kunt deze wandeling combineren met
wandeling 727 tot een grote dagtocht en tussen door iets eten bij café d’r Eck.

blz 2 van 3

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.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

9,55 km

2.15 uur

34 m

34 m

744. RIMBURG 9,5 km – 7,3 km
1. Met de rug naar de ingang van het café gaat u L
(Brugstraat).
(De Brugstraat was het laatste stuk van de Romeinse
handelsweg
(Viabelgica)
op
Nederlands
grondgebied, die van het Franse Boulogne-sur-Mer
naar Keulen liep).
U
passeert rechts de H. Drievuldigheidkerk
(1726), waarvan het interieur van 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 schildpaden 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 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 wegwijzer, zitbank en
infozuilen gaat u RD (Bruchhauser Straβe) en u
passeert meteen 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.
2. 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 ÜbachPalenberg.
(Schuin rechts in de verte ziet u reeds de steenberg
Adolf-Grube).
Na bijna 500 m, aan het eind van het grindpad bij
de Rimburger Allee, gaat u RD over de asfaltweg
met rechts de grote schoolcampus. Negeer
zijwegen. Voorbij school (Kindergarten) en
tegenover de Elsa–Brändström-Straβe gaat u R
over het klinkerpad. Meteen daarna aan de Tsplitsing gaat u L en volg dan RD de asfaltweg.
Negeer zijweg links. Aan de T-splitsing steekt u
de weg over en gaat u L het trottoir omlaag. Aan
de voorrangsweg gaat u R (Maastrichter Straβe)
omlaag. Negeer zijweg rechts (Mozartstraβe).
Aan de grote 4-sprong gaat u L. Na 20 m steekt u
deze weg over en loopt u RD (Carlsplatz) over de
klinkerweg met parkeerplaatsen, die vlak daarna
voor winkels naar links buigt. Steek via zebrapad
de voorrangsweg over en loop RD over het
klinkerpad.
Aan de 4-sprong gaat u R het
grindpad omlaag.
(Voor u ziet u boven de watertoren van de
voormalige steenkolenmijn Carolus Magnus).
Tussen de supermarkten Lidl en Aldi steekt u de
asfaltweg over en volgt u RD het dalende pad.
3. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R over het
klinkerpad. Aan de 3-sprong gaat u RD over het
klinkerpad. Neem nu het eerste pad L en steek
via betonnen brug het beekje, genaamd Übach
over, een zijbeekje van de Worm/Wurm. Volg het
bospad geruime tijd RD, met links beneden de
Übach. Negeer zijpad rechts. Aan de 3-sprong
gaat u RD over het bospad.

(Als u hier rechts het brede bospad omhoog gaat,
komt u boven bij de watertoren. Loop daarna
hetzelfde pad terug en beneden aan de 3-sprong R).
Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD (fietsroute
(fr.) 37) met links beneden weer de Übach. De
weg wordt een dalende asfaltweg.
Aan de 3sprong bij fietsknooppunt 37 gaat u RD (fr. 61) de
asfaltweg omlaag richting Palenberg. Negeer
beneden zijweg links en loop even verder bij
verbodsbord RD over het grindpad met links weer
de Übach. Het grindpad wordt een asfaltweg.
4. Steek de voorrangsweg over en ga L het
trottoir
omlaag.
Aan
de
4-sprong
bij
verkeerslichten gaat u R en loop een eindje
verder onder het viaduct door. Meteen na het
viaduct gaat u L de trap omhoog. Steek boven L
de brug over en neem dan de eerste weg L
omlaag. Meteen daarna gaat u bij zitbank en
verbodsbord R de asfaltweg omlaag. Vlak daarna
aan de T-splitsing voor de Worm gaat u R (ZweiSclösser-Allee) onder het viaduct door.
(Degene die 7,3 km loopt, gaat hier L en volgt
geruime tijd de Worm tot aan de brug in Rimburg.
Steek deze over en loop RD terug naar het café).
Aan de T-splitsing steekt u R (X) de houten brug
over. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u L,
na 5 m gaat u R tussen de ijzeren relingen door
en u loopt het Naherholungsgebiet Wurmtal
binnen. Vlak voor de vijver bij de Romeinse
thermen gaat u R langs de vijver.
(Dit zijn de restanten van een badhuis behorende bij
een Romeinse villa uit de 2e/3e eeuw).
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L met links de
vijver. Aan de kruising met houten brug gaat u
RD. Aan de 3-sprong gaat u R langs de grote
vijver. Aan de 3-sprong bij uitspanning Seetreff
Wurmtal (een mooie pauzeplek) gaat u L, met links
de vijver. Negeer twee zijpaden rechts omhoog en
volg het pad RD. Aan de 4-sprong RD. (U verlaat
hier de linksgelegen grote vijver).
5. Aan de T-splitsing voor de spoorlijn Aken –
Mönchengladbach gaat u L over de asfaltweg.
Negeer zijpad links. Aan de spoorwegovergang
gaat u L. Negeer zijweg rechts.
(Als u hier R gaat, dan komt u bij het mooie Schloss
Zweibrüggen.

blz 3 van 3
Hier aan het begin van de weg staat bij zitbank en
stenen wegkruis (1896) een groot infobord waar u de
geschiedenis van het kasteel kunt lezen. (Aan de
achterkant in het Nederlands).
In de mooie tuin van het Schloss heeft u mooi uitzicht
op het kasteel. In de tuin staan ook zitbanken).
Steek via de brug de Worm over en ga meteen L
(fr. 61) over het klinkerpad richting ÜbachPalenberg.
(Een eindje verder ziet u rechts, bij ijzeren hek het
waterrad van de voormalige Mühle Zweibruggen
(1450)).
Via brug steekt u weer de Worm over. Negeer
voorbij zitbank zijpad links en loop RD over het
brede klinkerpad. Aan de 4-sprong gaat u verder
RD over het klinkerpad.
(Als u hier even R gaat, dan komt bij een kijkwand
met mooi uitzicht over de meanderende Worm).
Steek de brug over en neem voorbij de rood/witte
doorgang het tweede pad (verharde bospaadje) L
(Dus niet het klinkerpad). U loop parallel aan de
doorgaande weg.
Negeer zijpaden. Aan de
T-splitsing gaat u L. (Rechts ziet u een sportveld).
Aan de volgende T-splitsing gaat u R over het
klinkerpad langs de Worm.
6. Steek via de eerste houten brug de Worm over
(fr. 61) en ga meteen R over het asfaltpad met
rechts van u de Worm. (Hier heeft u eerder
gelopen). Aan de 3-sprong voorbij viaduct gaat u
RD (Zwei-Sclösser-Allee/X) en volg geruime tijd
de asfaltweg RD langs de 35 km lange Worm, een
zijrivier van de Roer. U passeert de betonnen
grenspaal nr. 239 (achterkant paal) en volg het
klinkerstroken pad door de mooie bomenlaan RD.
(De Worm/Wurm vormt hier de grens tussen
Nederland en Duitsland).
Steek aan het einde van het pad R de brug over
en u bent weer in Nederland. Negeer zijwegen en
u komt aan de 4-sprong in Rimburg, in de
volksmond Brokkelze genoemd, weer bij het
gezellige café, de sponsor van deze wandeling,
waar u binnen of op het terras nog iets kunt eten
of drinken.
(Hier staat tegenover het café een groot H. Hartbeeld
(1922) en de grote monumentale typisch Limburgse
carré-boerderij genaamd Hoeve de Kruisstraat (1822)
met grote binnenplaats.

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.

