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  blz 2 van 3 

 

Tijdens deze heuvelachtige maar gemakkelijke grenswandeling over Duits grondgebied wandelt u langs 
het dorp Scherpenseel en door een voormalige kiezelgroeve naar het mooie Wormdal. Hier loopt u tussen 
fraaie vijvers door en passeert u uitspanning Seetreff Wurmtal voor een pauze.  Na een leuk stuk langs de 
Worm komt u bij de Klangbrücke. Hier kunt u via de brug het Willy Dohmenpark  (ook een mooie pauzeplek) 
bezoeken met mooie planten en bloemen (honden verboden). U komt even in het dorp Windhausen en dan 
klimt u door een bos omhoog naar het dorpje Siepenbush. Het laatste stuk gaat over veldwegen en 
graspaden, gelegen tussen akkers  Alleen in het Wormdal staan een paar zitbanken.  
 

Startadres: Parkeerplaats Paardencentrum Heihof, Scherpenseelerveeweg 2, Landgraaf. 
(Vanaf de N299 rijdt u de Reeweg in. Ga aan de rotonde RD (Heiweg) (Bestemmingsverkeer toegestaan). Na 2 
haakse bochten komt u bij de manege, links is de parkeerplaats).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,87 km  3.15 uur  48 m  73 m 

 
 

771. LANDGRAAF (Abdissenbosch) 13,9 km 
 

1.  Staande op de parkeerplaats met uw gezicht 
naar de manege gaat u L. Aan de T-splitsing bij 
wegkruis gaat u R (Scherpenseelerveeweg). Aan 
de volgende T-splitsing gaat u L (Karlogweg).  Bij 
het vliegveldje van de modelvliegtuigvereniging 
“Sunflyers” en stenen wegkruis  buigt de weg 
naar rechts en heet dan Padweg.  
 

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

Waar de asfaltweg weer naar rechts buigt, gaat u 
RD  over de veldweg.    
 

(Even verder, bijna aan het eind van het bosje, loopt 
u ongemerkt Duitsland binnen).  
 

Negeer zijpad links. Aan de 4-sprong gaat u RD 
over de asfaltweg en u loopt Scherpenseel 
binnen. Aan de voorrangsweg gaat u  L. Na ruim 
150 m, vóór huisnr. 94, gaat u R de smalle 
asfaltweg omhoog.  Aan de kruising gaat u RD 
(fietsroute 36/41) over de smalle asfaltweg.  
 

(Schuin rechts ziet u de watertoren van Rimburg 
Voor u ziet steenbergen o.a. van de voormalige 
steenkolenmijn Carolus Magnus (Karel de Grote) in 
Übach Palenberg).  
 

Na 250 m gaat u L over de veldweg/graspad 
richting kerktoren van Scherpenseel. 100 m veder 
gaat u R over het graspad gelegen tussen akkers.  
Aan de T-splitsing gaat u L over het graspad.  
Aan de 4-sprong van graspaden gaat u R met 
links van u  tuinderskassen. Aan de T-splitsing 
gaat u L over de smalle asfaltweg.   
 

2.  Let op! Na 100 m gaat u bij 2 grote zwerfkeien 
en zitbank R over het grindpad en u loopt het 
natuurgebied Mariental binnen. Volg nu 1 km het 
brede pad, dat eerst daalt door de voormalige 
zand- en kiezelgroeve Marienberg. Beneden blijft 
u de brede grindweg RD volgen, die een eind 
verder een stijgende verharde weg wordt. Boven 
verlaat u bij groot ijzeren hek weer het 
natuurgebied.  Negeer dan meteen klinkerweg 
rechts en ga meteen daarna R de doodlopende 

asfaltweg omlaag. Bijna beneden loopt u bij 
zitbank en rood-witte paaltjes via de klinkerweg 
Übach-Palenberg binnen.  
 

(Hier ziet u schuin rechts in de verte voor u  een 
bijzondere watertoren. Deze watertoren (1912) is een 
overblijfsel van de steenkolenmijn Carolus Magnus, 
die in bedrijf was van 1912 tot in 1962).   
 

Steek de voorrangsweg over en ga  L over het 
voet- fietspad. U passeert de grote supermarkt 
Lidl. Steek via de oversteekplaats de kruising met 
verkeerslichten RD over en loop RD. Na bijna 200 
m, voorbij huisnr. 13, gaat u meteen R over het 
grindpad door het park. Aan de 3-sprong gaat u 
R. Steek 2 houten bruggen, waarvan één over de 
Worm, over. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD 
en u loopt het Naherholungsgebiet Wurmtal 
binnen. Vlak voor de vijver bij de Romeinse 
thermen gaat u L langs de vijver.  
 

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

Negeer voorbij schuilhut zijpad links. Let op! 20 
m verder gaat u bij trafokast L over het grindpad. 
Steek de brug over en ga meteen daarna aan de 
4-sprong L. 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 van u de grote vijver  
 

3.  Negeer twee zijpaden rechts omhoog en blijf 
RD lopen parallel aan de links gelegen vijver.  
Aan de 4-sprong gaat u L met links van u nog 
steeds de vijver  Aan de volgende 4-sprong gaat 
u R over het beklinkerde voet- fietspad.  
 

(Als u hier even RD loopt, dan komt bij een kijkwand 
met mooi uitzicht over de meanderende Worm).   
 

Steek de brug over en volg het pad verder langs 
de Worm.   
 

(April 2023 was deze brug afgesloten. Laat even 
weten als de brug weer te belopen is. Alvast bedankt.  
Is de brug nog afgesloten, loop dan terug en ga aan 
de 4-sprong RD.  



  blz 3 van 3 

 

Steek na 150 m de brug over de Rur over en ga dan 
meteen daarna, waar de weg scherp naar links buigt, 
R over het pad. Steek vlak daarna de parkeerplaats 
over en aan de doorgaande weg gaat u R. Loop over 
het rechts gelegen pad. Na 400 m gaat u bij wegkruis 
aan de kruising R (Zweibrüggen). Ruim 100 m verder 
gaat u L (In der Rott)  over de smalle asfaltweg. Ga 
nu verder bij **** in dit punt). 
 

(Een eindje verder bij ijzeren hek ziet u links het 
waterrad van de voormalige Mühle Zweibrüggen 
(1450)).  
 

Aan de grote brug gaat u L.  Na 100 m gaat u R (In 
der Rott)  over de smalle asfaltweg.  **** Na  200 
m gaat u  L over het grindpad richting bijzondere 
brug.  Aan de 3-sprong voor de Klangbrücke 
loopt u RD naar de kleine parkeerplaats.  
 

(Als u de brug overloopt, 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 een 
bezoek waard (gratis)).  
 

Aan de voorrangsweg gaat u L over het fietspad.  
Na 25 m gaat u R de asfaltweg/veldweg omhoog. 
(Soms moet u hier over een draad stappen). Aan de 
asfaltweg in het stadsdeel Windhausen gaat u L 
omlaag.  
 

4.  Voorbij huisnr. 3 gaat u R (Wurmbenden) over 
de brede klinkerweg. Ga aan het eind RD over het 
graspad.  Het pad buigt rechts het bos in. U 
passeert een berk met zwammen en volg verder 
het pad beneden door het bos RD. Aan de 3-
sprong gaat u R het brede bospad omhoog.  
Boven gaat u R over het graspad langs en door 
de bosrand. Eindje verder volgt u pad met links 
van u de bosrand en rechts een akker.  Aan  de T-
splitsing gaat u L over de veldweg.  Vlak daarna 
aan de 3-sprong gaat u R over de veldweg.  
 

(Links ziet u de kerk van Scherpenseel en de verte 
de kerk van Ubach over Worms).   
 

Aan de kruising met smalle asfaltweg loopt u RD 
over de veldweg. Neem nu de eerste 

veldweg/graspad L gelegen tussen akkers. Het 
graspad wordt een veldweg, die u RD volgt langs 
de rij eikenbomen. Aan de 4-sprong gaat u R door 
de bomenlaan. Aan de doorgaande weg bij 
stenen wegkruis op sokkel gaat u R over het 
fietspad. (U bent hier aan de rand van 
Scherpenseel). Vlak daarna neemt u de eerste 
asfaltweg R (Im Feld). Neem dan de eerste 
grindweg L. Steek voorzichtig de doorgaande 
weg over en loop RD over de autovrije weg.  Waar 
bijna beneden de akker  rechts van u eindigt 
(circa 30 m voor brug), gaat u R over het graspad 
met links van u de bosrand en rechts de akker. 
(aan de overzijde van de brug staat een 
picknickbank, een mooie pauzeplek). Aan de T-
splitsing, met rechts huizen van het buurtschap 
Siepenbusch, gaat u L over de grindweg.   
 

5.  Aan de T-splitsing, met voor u de kerk van 
Scherpenseel,  gaat u R over de veldweg langs de 
haag/bosrand. Aan de kruising bij betonnen brug 
gaat u L over de veldweg. (Hier kunt pauzeren. U 
heeft nu 10,2 km gelopen).  Aan de 3-sprong bij 
houten hek gaat u RD over de smalle asfaltweg.  
Aan de 4-sprong bij stenen wegkruis in 
Grotenrath gaat u RD (Am Feldkreuz) over de 
asfaltweg.  Voordat rechts een rij bomen begint, 
neemt u de eerste veldweg R richting kerktoren 
van Grotenrath.  Een eind verder buigt het pad 
naar links langs een rij knotwilgen.  Steek de 
doorgaande  weg over en volg RD de veldweg.  
Aan de 4-sprong gaat u R over de asfaltweg. Aan 
de 3-sprong gaat u RD over de veldweg. Neem nu 
de eerste veldweg/graspad L langs een rij bomen.  
 

(Schuin links in de verte voor u ziet u weer de kerk 
van Waubach).  
 

Aan de kruising bij zitbank. lindeboom en 
verbodsbord  loopt u RD over de  
veldweg/graspad richting manege.  Negeer 
graspad links.  
 

(Waar het pad naar rechts buigt, ziet u weer het 
vliegveldje van de “Sunflyers”).   
 

Aan de T-splitsing gaat u L over de brede 
grindweg. Aan de volgende T-splitsing gaat u L. 
Meteen daarna gaat u  bij wegkruis R 
(Heihofstraat) terug naar 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.   

 


