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Tijdens deze gemakkelijke wandeling, wandelt u langs de mooiste plekjes van de Teverenerheide.  U 
passeert een fraai ven en een mooi uitzichtpunt met zitbank.  In de nazomer bloeit de paarse heide.  Aan 
het einde is een mooi terras.  U kunt de route inkorten tot 5,8 km. 
 

Startadres: Parkeerplaats Paardencentrum Heihof, Scherpenseelerveeweg 2, Landgraaf. 
 
(Vanaf de N300, vanuit Brunssum, neemt u R afslag Landgraaf Noord. Aan de rotonde tweede afslag L en aan de 
volgende rontonde eerste afslag R en u rijdt de Reeweg in. Vanaf de N300, vanuit Kerkrade, neemt u de afslag R, 
Landgraaf Noord. Aan het einde gaat u R en u rijdt de Reeweg in.  
Op de Reeweg gaat u aan de rotonde RD de Heihofweg in (Bestemmingsverkeer toegestaan). Na 2 haakse 
bochten komt u bij de manege, links is de parkeerplaats).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,55 km  1.25 uur  36 m  50 m 
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772. LANDGRAAF (Abdissenbosch) 6,5 km – 5,8 km 
 

1.  Staande op de parkeerplaats met uw gezicht 
naar de manege gaat u L. Aan de T-splitsing bij 
wegkruis en stenen grenspaal gaat u weer L. 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD 
(Scherpenseelerveeweg) over het smalle 
asfaltweggetje. Negeer bij bord 
“Naturschutzgebiet” graspad rechts en loop 
verder RD over het asfaltweggetje. Let op! Na  
250 m, aan 4-sprong voor blauw “paardenplaatje” 
(ruiterpad) op rechts staande boom en bij 
afsluitboom en het volgende bord 
“Naturschutzgebiet”, gaat u scherp R het pad 
omlaag. (U loopt nu Duitsland en de Teverenerheide 
binnen). Beneden in de voormalige kiezelgroeve 
buigt het brede pad naar links. Boven passeert u 
een hoogzit/wilduitkijkpost en volgt u het brede 
bospad RD.  Aan de brede asfaltweg gaat u R.  
Negeer zijpad links en volg de asfaltweg omhoog. 
Boven aan de T-splitsing bij bijzonder 
vormgegeven infopaal (Lehrmännchen) gaat u L.  
 

(De tekst op de infopaal is ook in het Nederlands. De 
info is leerzaam en ook leuk voor kinderen).  
 

Negeer bij ijzeren doorgang zijpad rechts.   
 

2. Negeer vlak daarna zijweg links omlaag en loop 
even verder RD het grindpad omlaag. Beneden 
aan de 6-sprong gaat u verder RD over het brede 
grindpad, parallel aan het rechts gelegen 
ruiterpad.  
 

(Mogelijk komt u hier een herder met zijn 
schaapskudde tegen).  
 

Volg nu geruime tijd het brede pad door het 
mooie heidegebied van de Teverenerheide. Aan 
de 3-sprong gaat u R (paars/geel) verder 
evenwijdig aan het ruiterpad. Aan de 4-sprong bij 
infobord en herinneringssteen aan de voormalige 
kiezelgroeve Borger (1930-1999) gaat u RD 
(paars/geel/blauw).   
 

(Degene, die 5,8 km loopt, gaat hier R (blauw).  Aan 
de 3-sprong RD (zwart/blauw). Ga dan verder bij **** 
in punt 3).  
 

Voor de Rohrkolbensee buigt het brede pad naar 
rechts (paars/geel/blauw).  
(De meeste  meren/vijvers op de Teverenerheide zijn 
ontstaan door de afgravingen van zand, grind en klei. 
Even verder passeert u links de Teewensee.  
U passeert  een zitbank, een prima pauzeplekje na 

3,5 km. Hier heeft u mooi uitzicht over een 
voormalige zand- kiezelgroeve).   
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (zwart/wit).   
 
3.   Aan de 3-sprong bij bosrand gaat u R (zwart).   
 

(U passeert een zitbank met weer mooi uitzicht op de 
voormalige zand- kiezelgroeve).  
 

Aan de 4-sprong met ruiterpad RD omlaag. Aan 
de 3-sprong  gaat u L (zwart/blauw).  **** Aan de 
3-sprong bij zitbank gaat u RD (zwart) langs de 
houten reling omhoog. Boven aan de 4-sprong 
voorbij infobord en bij zitbank en eikenboom gaat 
u R.  
 

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

Na 50 m gaat u L het pad omhoog naar het 
uitzichtpunt bij zitbank en infobord.  Loop aan de 
andere zijde het  trappenpad omlaag en ga dan L 
verder over het brede grindpad. Aan de 3-sprong, 
met links een reling en vennetje, loopt u RD 
omhoog. Voorbij ijzeren doorgang gaat u L 
(paars/wit) over de asfaltweg. (Hier heeft u al 
gelopen). Aan de 3-sprong bij kegelvormig 
infopaal (Lehrmännchen) gaat u nu RD 
(paars/geel).   
 
4. Na bijna 50 m gaat u  L over  het ruiterpad, dat 
meteen naar rechts buigt.  Aan de 4-sprong bij 
bord “Naturschutzgebiet” gaat u R over de 
bosweg.  (Links ziet u hier de kerk van Grothenrath). 
Aan de asfaltweg gaat u L. Aan de 4-sprong gaat 
u R over de veldweg met rechts van u de bosrand 
(kan modderig zijn).   
 

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

Aan de smalle asfaltweg gaat u L.  
 

(U loopt nu weer op Nederlands grondgebied. 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).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R. Meteen daarna gaat u 
bij de 3-sprong en wegkruis R (Heihofweg) 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.   
 


