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Tijdens deze heuvelachtige grenswandeling wandelt u door velden naar de Teverenerheide.  Hier loopt u 
naar een uitzichtpunt met zitbank. Dan struint u verder door de heide en langs enkele fraaie vennen. De 
terugweg gaat ook door heide en bos en via rustige weggetjes komt u weer in Landgraaf. Het is een 
gemakkelijke wandeling met een en al natuur. Neem zelf proviand mee. Er staan enkele zitbanken maar niet 
bij de vennen, neem dan een dekentje mee om te picknicken. Aan het eind is een leuk terras. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Brasserie ’t Hert van Woabich, Kerkstraat 2b, Landgraaf. Tel:045-7857090. Open: maandag t/m 
vrijdag vanaf 10 uur. Zaterdag en zondag vanaf 9 uur. Dinsdag gesloten.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,01 km  2.50 uur  46 m  46 m 
 

 
 

747. LANDGRAAF (Waubach) 12 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang loopt u RD omlaag 
met links de Oude Markt. Meteen daarna aan de 4-
sprong bij zitbank en kunstwerk aan muur gaat u 
R  (Kloosterstraat) omlaag.  (Even verder passeert 
u rechts het voormalige Groene Kruisgebouw (nr.4)).  
Aan de T-splitsing gaat u R (Europaweg-Zuid) 
omhoog.  Na bijna 100 m gaat u bij zebrapad L 
(Kloosterstraat). Aan de 3-sprong gaat u L 
(Heereveldje). Voorbij kunstwerk gaat u L over 
het trottoir langs de appartementen Heerveldje 
nrs. 66 t/m 124. Bij de brievenbussen van de 
appartementen Heerveldje nrs. 22 t/m 52 gaat u L 
(Wevervoetpad) het trappenpad/klinkerweg 
omlaag. Beneden steekt u via zebrapad de 
doorgaande weg (Grensstraat) over en gaat u R 
omlaag.Negeer zijweg links (Bosveldweg) 
omhoog. Een eind verder steekt u voorbij huisnr. 
4 de Duitse grens over en loopt u Scherpenseel 
binnen. Voorbij huisnr. 15 gaat u L (Viehweg). 
Neem de eerste weg R omhoog en u verlaat een 
eind verder de bebouwde kom. Aan de kruising 
gaat u L over de veldweg. Neem het eerste pad R 
langs de bosrand. (U loopt nu over de grenslijn van 
Nederland-Duitsland). Negeer veldweg links en 
loop RD over het graspad langs het hoge 
struikgewas. Aan de 4-sprong met de asfaltweg 
gaat u verder RD over het pad langs het hoge 
struikgewas.  
 

2.   Aan de kruising gaat u L over de smalle 
asfaltweg. (Rechts ziet u de kerk in Grothenrath).  
Aan de 3-sprong gaat u RD over de grindweg. 
Aan de 3-sprong bij groot wegkruis  gaat u RD. 
Aan de kruising met asfaltweg gaat u RD over de 
veldweg. Aan de T-splitsing bij bosrand gaat u L. 
Negeer bospad rechts. Aan de 4-sprong aan de 
bosrand  bij bord “Naturschutzgebiet” gaat u  R 
over het ruiterpad met links van u de bosrand.  U 
loopt nu over de Teverenerheide. Negeer zijpaden 
en volg het pad RD. Aan de asfaltweg gaat u R. U 
passeert links een bijzonder vormgegeven 
infopaal (Lehrmännchen). (De tekst op de infopaal is 
ook in het Nederlands). Bij twee rood-witte 
“hekjes” gaat u het eerste grindpad R (paars/wit) 
omlaag. Negeer zijpad links omlaag. Een eind 
verder gaat u R het trappenpad omhoog richting 

infobord en zitbank. Loop aan de andere kant de 
heuvel omlaag en volg beneden het brede 
grindpad RD.     
 

3.  Aan de 4-sprong bij zitbank en eikenboom  
gaat u L (zwart) en even verder passeert u weer 
een infobord.  
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht over een voormalige 
zand- kiezelgroeve).   
 

Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing bij 
zitbank loopt u RD (zwart/blauw).  Neem het 
eerste pad schuin R (zwart) omhoog.  Vlak daarna 
aan de kruising met ruiterpad RD. Aan de T-
splitsing gaat u L (zwart/wit). Aan de 3-sprong 
gaat u RD (paars/geel/blauw). Aan de 3-sprong 
gaat u L (paars/geel/blauw) het grindpad omlaag. 
Negeer zijpaden en volg geruime tijd dit brede 
pad over de heide. 
 

4. Boven aan de kruising bij infobord, zitbank en 
herinneringssteen aan de voormalige groeve 
Borger (1930-1999) gaat u RD  (paars/geel). 
(Rechts lag de voormalige Borger kiezelgroeve). Aan 
de ruime 3-sprong gaat u R (paars/geel) omhoog. 
Een eind verder passeert u een infobord. Negeer 
zijpaden en volg dit pad geruime tijd RD 
(paars/geel). Boven passeert u weer een infobord 
(Info over bijen. Links ziet u hier een voormalige 
kalksteengroeve). Aan de Y-splitsing bij 4-
stammige berk gaat u R over de bosweg. (U 
verlaat hier de paars/gele route).  Aan de asfaltweg 
gaat u R (wit) omhoog.  Aan de 6-sprong bij 
wegwijzer RD (Scherpenseelerveld) het smalle 
geasfalteerde fietspad omhoog, dat 30 m verder 
tussen 2 grensstenen met het nummer 257 door 
loopt. U verlaat het bos en volg het fietspad 
verder RD.  
 

(Na 100 m, waar rechts de hoge bomen eindigen en 
voor bramenstruiken, kunt u R een paadje omlaag 
lopen voor uitzicht op een voormalige zandgroeve.  
 

De route volgend ziet u voor u in de verte, rechts van 
de kerk van Scherpenseel, de steenberg van de 
voormalige steenkolenmijn Carolus Magnus in 
Übach-Palenberg).   

http://www.hertvawoabich.nl/
tel:045-7857090
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Aan de 3-sprong, nabij het paardencentrum 
Heihof, gaat u L over de brede grindweg gelegen 
tussen akkers.   
 

5.  Waar de veldweg naar links buigt, gaat u R 
over het graspad.  
 

(Rechts ziet u het vliegveldje van de 
modelvliegtuigvereniging “Sunflyers”).  
 

Het pad buigt naar links. Let op! Bij betonnen 
grenspaal nr. 255 (soms slecht te zien) gaat u over 
het eerste graspad R.  
 

(Links ziet u de kerk van Scherpenseel en rechts de 
kerk van Waubach).  
 

Aan de T-splitsing bij grenspaal 254 en voor  
afrastering gaat u R.  (Hier heeft u eerder gelopen).  
Aan de veldweg gaat u R.  Aan de 3-sprong gaat u 

L (Vliedweg) de smalle asfaltweg omhoog.  Neem 
de eerste weg L (Bosveldweg).  Beneden aan de 
voorrangsweg gaat u R (Grensstraat). Negeer na 
250 m bij zebrapad klinkerpad  (Wevervoetpad) 
links omhoog. Vlak daarna aan de T-splitsing 
gaat u L (Europaweg-Zuid). Let op! Meteen 
daarna voor huisnr. 6 gaat u R en meteen daarna 
voor huisnr. 2 gaat u L (Waubacher Gengske)  het 
klinkerpad omhoog. Boven aan de 4-sprong gaat 
u RD en u komt meteen rechts bij de mooie 
brasserie ’t Hert van Woabich, de sponsor van 
deze wandeling, waar u binnen of op het terras 
nog iets kunt eten of drinken. De vriendelijke 
uitbaters Monique en Ivo vernemen graag wat u 
van de wandeling vindt. Neem bij de koffie de 
specialiteit van het huis, de pletskeskoek. 

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.   

 
 

 


