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Tijdens deze heuvelachtige grenswandeling op Duits grondgebied wandelt u door velden naar een diepe 
kiezelgroeve en komt u door het stadsdeel Frelenberg. De terugweg gaat een stuk langs de Worm en dan 
passeert u een bijzonder brug en het prachtige Willy Dohmenpark dat zeker een bezoek waard is (Verboden 
voor honden).  U loopt van het stadsdeel Windhausen door de velden naar het stadsdeel Marienberg en via 
leuke steegjes komt u in het mooie Wormdal waar het restaurant is met mooi terras. Neem voor onderweg 
zelf proviand mee. Het restaurant is dagelijks open vanaf 10.00 uur. U kunt dus beginnen met koffie. 
 

 
. 
 
Startadres: Restaurant Seetreff-Wurmtal in Übach-Palenberg. 
 
Parkeer op de parkeerplaats Naherholungsgebiet Wurmtal, In der Schley 41 (parkeerplaats 2), Marienberg. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,60 km  2.30 uur  43 m  78 m 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.seetreff-wurmtal.de/
http://www.seetreff-wurmtal.de/
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754 ÜBACH-PALENBERG 10,7 km 
 

1.  Staande op de parkeerplaats met uw rug naar 
de straat gaat u R (Gerd-Schindler-Allee) over het 
grindpad.  Aan de kruising gaat u RD de brug 
over. 
 

(Als u eerst een lekkere kop koffie wilt drinken (vanaf 
10.00 uur), ga hier dan RD over de volgende brug. 
Ga dan L en ga dan meteen (5 m) R over het pad. 
Vlak voor de vijver gaat u R. Aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u L met links de vijver. Aan de kruising 
bij afgesloten brug (04-11-2018) gaat u RD. Aan de 
3-sprong bij zitbanken gaat u R en u komt bij het 
restaurant).  
 

Meteen na de brug gaat u R over de smalle 
asfaltweg met rechts de 35 km lange 
Worm/Wurm, een zijrivier van de Roer/Rur. Loop 
onder het viaduct door en ga meteen L de 
asfaltweg omhoog.  Aan de 3-sprong gaat u L. 
Meteen daarna aan de voorrangsweg gaat u R en 
steekt u via brug de spoorlijn Aken – 
Mönchengladbach over. Meteen na de brug gaat 
u R de trap omlaag. Steek beneden voorzichtig de 
voorrangsweg over en ga R over het trottoir.  Aan 
de kruising met verkeerslichten gaat u L. Na bijna 
100 gaat u R (Schroiffweg/fietsroute 37) de smalle 
asfaltweg omlaag, die een grindpad wordt met 
rechts beneden het beekje genaamd Übach.  Aan 
de 3-sprong bij huisnr. 7 loopt u RD 
(Heidberg/fir.37).  
 

2. Aan de 3-sprong bij huisnr. 2 en 
fietsknooppunt 37 gaat u L omhoog richting 
Frelenberg. **** Boven aan de 3-sprong loopt u 
RD richting windturbines. U passeert de 
elektriciteitscentrale Westnetz station Übach.   
30 m verder gaat u L over het brede graspad, dat 
na ruim 400 m naar links buigt. Aan de smalle 
asfaltweg gaat u R. Aan de voorrangsweg in de 
buurtschap Stegh bij plaquette van Peter 
Melchers gaat u L. Meteen daarna gaat u bij 
verbodsbord R (fr. 63). Na bijna 200 m gaat u aan 
de 4-sprong L (fr.63) over de smalle asfaltweg, die 
u geruime tijd volgt. (Rechts op afstand ziet u de 
afrastering van kiezelgroeve).  
 

3. Na ruim 500 m  gaat u aan de 3-sprong L 
(Urweg/geen straatnaambord). Negeer zijwegen 
en  loop langs huisnr. 45 geruime tijd RD door het 
stadsdeel Frelenberg.  Na 400 m gaat u aan de 4-
sprong bij wegkruis RD (Annabergstraβe). Negeer 
zijwegen. Steek na ruim 400 voorbij links gelegen 
kerkhof beneden aan de T-splitsing via zebrapad 
de voorrangsweg over en ga R omlaag. Na ruim 
300 m gaat u aan de 3-sprong L richting Teveren 
en steek de spoorlijn en de Wurm over.  Meteen 
na de brug gaat u L over het asfaltpad richting 
stadsdeel Palenberg met links de Wurm. Let op!  
Na ruim 500 m, waar rechts een hoge haag 

eindigt (dat is 30 m voor rechts van de asfaltweg 
staande gele gasleidingpaal), gaat u R over het 
smal graspaadje dat meteen naar links buigt 
langs de afrastering van weiland waarin 
populieren staan. (Rechts ligt een akker). Aan de 
smalle asfaltweg gaat u L. Neem het eerste 
grindpad R richting bijzondere brug. Aan de 3-
sprong voor brug loopt u RD naar de kleine 
parkeerplaats.  
 

(Als u de brug oversteekt, dan komt u in het prachtige 
Willy Dohmenpark (verboden voor honden). Deze 
voormalige grindgroeve is ingericht met 
wandelpaden, grote vijvers met grote vissen, 
picknickplaatsen, een heuse sculpturentuin met 
bijzonder stenen, duizenden rododendrons en vele 
andere prachtige bloemen en planten. Zeker en 
bezoek waard (gratis)). (De brug is per 04-11-2018 
afgesloten!. Als u toch naar het Willy Dohmenpark 
wil, loop hier dan RD naar de kleine parkeerplaats. 
Aan de voorrangsweg R en bij bruin bordje “Willy 
Dohmenpark” L. Als u weer terugkomt loopt u bij de 3 
sprong bij kleine parkeerplaats RD. Ga dan verder bij 
**** in punt 5.) 
 

4. Aan de voorrangsweg gaat u L over het 
fietspad. **** Na 25 m gaat u R de 
asfaltweg/veldweg omhoog.  Aan de asfaltweg in 
het stadsdeel Windhausen gaat u L omlaag. 
Voorbij huisnr. 9 gaat u scherp R over het 
tegelpad langs huisnr 5 en loop even verder het 
stenen trappenpad omhoog en loop dan RD de 
klinkerweg omhoog. Boven bij huisnr. 34 gaat u 
L. Aan de 3-sprong gaat u RD (Zu den Häusern 
41-43) over de smalle asfaltweg. Vlak daarna gaat 
u schuin R over het smalle pad.  Negeer zijpaadje 
links omhoog. Aan de schuine T-splitsing gaat u 
L over de veldweg, die u geruime tijd RD volgt.  
 

(Voor u ziet u de kerktorens van Scherpenseel (r)  en 
Waubach).  
 

Aan de half verharde 4-sprong gaat u L over het 
asfaltpaadje, dat een eindje verder een dalend 
bospaadje wordt.  Bijna beneden neemt u het 
eerste bospaadje R. Vlak daarna aan de asfaltweg 
gaat u R omhoog.  Let op!  Neem vlak voor de 
Kinderspielplatz het trappenpad scherp L 
omhoog. Aan de T-splitsing gaat u L verder 
omhoog. Boven in het stadsdeel Marienberg gaat 
u RD over de asfaltweg.   
 

5.  Bij de Evangelische kerk van de Verrijzenis 
(1957) buigt de weg naar rechts (Schulstraβe).  
Meteen daarna tegenover huisnr. 55 gaat u L het 
tegelpad via trappen omlaag. Beneden gaat u L 
over de klinkerweg langs de voormalige 
mijnwerkerswoningen. Neem de eerste weg R 
(Bergstraβe) omlaag. Negeer zijweg links. Steek 
de voorrangsweg over en loop RD.  
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Na 10 m aan de T-splitsing gaat u L over het pad. 
Negeer zijpaadje rechts.  Aan de 4-sprong gaat u 
R en steek de brug over. Aan de kruising van 
grindpaden gaat u R.  
 

(Als u hier L gaat, dan komt bij een kijkwand met 
mooi uitzicht over de meanderende Wurm).   
 

Aan de 4-sprong gaat u R over het brede 
grindpad met rechts een grote vijver. Aan de Y-
splitsing gaat u R en u komt bij restaurant 
Seetreff-Wurmtal, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het terras iets 
kunt eten of drinken. Loop verder langs de vijver 

met links van u “die Glocke” (overdekt podium). 
Meteen daarna aan de 3-sprong bij zitbanken gaat 
u L. Aan de 4-sprong bij afgesloten brug gaat u 
RD. Aan het einde van de rechts gelegen vijver bij 
de Romeinse thermen en de 3-sprong bij zitbank, 
gaat u R.  
 

(Dit zijn de restanten van een badhuis behorende bij 
een Romeinse villa uit de 2e/3e eeuw).  
 

Aan de 3-sprong gaat U L over het grindpad en 
steek de brug over. Loop nu RD de volgende twee 
bruggen over 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.   
 
 


