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Tijdens deze gemakkelijke wandeling over Duits grondgebied wandelt u eerst over een mooie hoogteweg 
met prachtig uitzicht over het dal van de Cortenbacherbeek. U loopt over een rustig weggetje naar Horbach 
en dan door de velden naar de dorpen Forsterheide en Richterich. Hier kunt u op zondag pauzeren bij 
Gaststätte Alt Richterich. .U loopt een stuk langs de Amstelbach, die hier nog een smal beekje is. U komt 
aan de rand van Kohlscheid en dan loopt u langs akkers en bosranden naar het prachtige kasteel “Haus 
Heyden”. Hier volgt u een leuk paadje vlak langs de Amstelbach door bos en weiland. Via mooi pad komt u 
weer aan de Baamstraat. Onderweg passeert u enkele fraaie monumentale grote hoeves. Halverwege kunt 
u in Richterich pauzeren. Onderweg passeert u genoeg zitbanken.   Bij wind is dit een mooie 
uitwaaiwandeling. U kunt kiezen uit 3 afstanden. 
 

 
 

Startpunt: RSC De Groene Vallei, Baamstraat 61, Kerkrade.  (Tel:045-5412107). 
(Voor het café is een grote parkeerplaats. Als deze vol is, parkeer dan aan de asfaltweg (Baamstraat). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,46 km  3.50 uur  56 m  64 m 
 

 
 

820. KERKRADE 16,5 km – 14,8 km – 9,6 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u over het 
klinkerpad naar de ingang, terras. Bij het 
terras/ingang gaat u L en loop het klinker-
trappenpad omhoog. Boven bij wegkruis loopt u 
RD over de asfaltweg, die meteen naar rechts 
buigt.  (Voor u ziet u hoogbouw in de Kerkraadse 
wijk Bleijerheide). Na 300 m gaat u aan de ongelijle 
4-sprong, met links een fietstunnel,  R omlaag en 
ga dan meteen L over de licht dalende smalle 
rustige asfaltweg. Negeer na 400 m beneden bij 
zitbank en hondenoefenterrein voetpad schuin 
links omhoog. Na 200  m passeert u het punt 
waar de Crombacherbeek en de Amstelbach 
samenvloeien en verder gaan als Anstelerbeek, 
die bij Rimburg in de Worm stroomt. Meteen  
daarna steekt u  R de halfronde brug over en loop 
bij kunstwerk “twee stokpaardjes” het grindpad 
omhoog. (U bent nu in Duitsland in het 
Pferdelandpark). Aan de kruising bij wit-rode 
paaltjes en links een manege/boerderij gaat u R 
de veld- grasweg omhoog. Boven aan de 4-
sprong bij stenen wegkruis en rechts de 
Bückerhof, die voor het eerst in 1336 genoemd is,  
gaat u RD de smalle asfaltweg omhoog.  
 

(Na 300 m, einde haag, heeft u rechts mooi uitzicht 
over het dal van de Crombacherbeek, die hier de 
grens vormt tussen Duitsland en Nederland. Rechts 
beneden ziet u de manege waar u gestart bent. 
Schuin links voor u ziet u de windturbines 
(EuroWindPark Aachen) in Vetschau (nabij 
Bocholtz)).   
 

Na bijna 1 km passeert u de monumentale hoeve 
Unterfrohnrath (18e/19e eeuw/voor het eerst 
genoemd in 1397). Negeer meteen daarna bij twee 
platanen veldweg links omhoog. 500 meter verder 
gaat u aan de 3-sprong bij de prachtige 
carréhoeve Gut Ober Frohnrath (1646) L de 
smalle rustige asfaltweg omhoog, die na 250 m 
een dalende asfaltweg wordt.  
 

(Als u hier even R gaat, dan heeft u mooi zicht op  de 
voorkant  van de mooie carréhoeve met de twee 
ronde torens. De hoeve werd voor het eerst genoemd 
in 1112. Het huidig gebouw stamt uit de 15e/17e 
eeuw. De noordvleugel (links op binnenplaats) 
dateert uit 1646. De kasteelhoeve had vroeger 4 
ronde hoektorens).  
 

Na 1 km gaat u in Horbach aan de voorrangsweg 
bij marmeren wegkruis op sokkel en zitbank L 
(Horbacher Straβe) over het trottoir. Negeer na 
150 m zijweg links (Wiessenweg). 40 meter verder 
gaat u aan de 4-sprong bij verkeersspiegel L over 
de klinkerweg en loop via hek het kerkhof op.  
 

(Is het hek gesloten, loop dan via de eerder 
gepasseerde Wiessenweg).  
 

Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing op het 
kerkhof R. Meteen daarna  aan de volgende T-
splitsing gaat u L.  Aan de T-splitsing, met rechtst 
de afscheidskapel, gaat u L. Meteen daarna aan 
de  3-sprong gaat u R omlaag en via het hek 
verlaat u het kerkhof.  
 

2. Loop dan RD (Wiesenweg) langs huisnr. 34 
over de licht dalende asfaltweg.  Aan de 3-sprong 
gaat u R (Lehnsherrenstraβe) omlaag. Aan de 
kruising gaat u bij verbodsbord RD 
(Lehnsherrenstraβe) omhoog. Aan de 3-sprong 
gaat u RD over de eenrichtingsweg.  Aan de T-
splitsing bij stenen wegkruis gaat u R 
(Bremenberg). (Even verder ziet u rechts de St. 
Heinrichkerk (1632-1652)).  
Voorbij huisnr. 34 gaat u bij verbodsbord L de 
veldweg omlaag.  Na 150 m, waar de veldweg 
naar links buigt, gaat u R het smalle pad over de 
akker omhoog.   
 

(Degene die 9,6 km loopt, volgt hier verder RD de 
veldweg. Boven Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L. 
Ga dan verder bij **** in punt 4).   
 

tel:045-5412107
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Ga na 100 m door de nauwe doorgang en steek 
RD het weiland over. Ga door de volgende nauwe 
doorgang en volg de veldweg RD. (Rechts ziet u 
weer de windturbines van EuroWindPark Aachen).  
Aan de asfaltweg gaat u R.  Aan de T-splitsing in 
Forsterheide bij stenen wegkruis (1898) en oude 
hoeve ( (1716) gaat u R. Neem dan de eerste weg 
L (Forsterheide Straβe).  Aan de Y-splitsing bij 
wegkruis gaat u R over de veldweg.  Aan de 3-
sprong gaat u R met voor u de kerktoren van 
Richterich.   
 

(Degene, die 14,8 km loopt, gaat hier RD. Aan de 
kruising gaat u RD over de asfaltweg en loop onder 
de spoorlijn door. Neem dan de eerste brede 
kasseienweg L langs Caverion en ga  verder bij ^^^^ 
in punt 3).  
 

Aan de doorgaande weg gaat u L over het 
fietspad. (Rechts aan de overkant van de weg 
passeert u het St. Antoniuskapelletje).     
 

3. Aan de rotonde in Richterich gaat u L (Banker-
Feld-Straβe). Negeer twee zijwegen rechts.  Aan 
de kruising gaat u R (Dellstraβe). Aan de 3-
sprong RD. Aan de T-splitsing gaat u L.  
 

(Als u wilt pauzeren, dan kunt hier naar Gaststätte Alt 
Richterich, sponsor van de wandelsite,  lopen (300 
m) Alleen op zondag overdag open.  Ga hier dan R. 
Aan de voorrangsweg gaat u L. Dan komt bij de 
naast de St. Martinuskerk (1791) gelegen 
Gaststätte/restaurant Alt Richterich (met terras). In de 
zomer kunt u hier ook ijs krijgen).  
 

Negeer zijweg rechts en volg dan het fiets-
voetpad onder de spoorlijn Aken – 
Mönchengladbach door. Aan de T-splitsing na 
spoorwegviaduct gaat u L. Steek via houten brug 
de Amstelbach over en volg dan het brede 
“bospad” RD. Steek bij zitbank de Amstelbach 
weer over en ga L verder over het brede 
“bospad” met links de beek. Ga aan het eind van 
het pad RD over het tegelpad met rechts van u 
een vijver/moerasgebied. Aan de asfaltweg in 
Uersfeld gaat u L. Negeer bij wegkruis (1862) 
meteen zijweg rechts.  
 

(Aan deze weg ligt de kasteelhoeve  Groβ Uersfeld 
(1611)).  
 

Waar de weg naar links buigt, gaat u R over de 
brede kasseienweg (Engineering Park Aachen 
Uersfeld) langs de parkeerplaats  van Caverion 
(technische uitrusting van gebouwen). ^^^^ Aan het 
eind van de parkeerplaats, waar de klinkerweg 
naar rechts buigt, gaat u  L over het grindpad en 
via hek verlaat u het bedrijfsterrein en volg het 
pad langs de spoorlijn, waarover ook de 
Euregiobahn (Heerlen -Aken) rijdt.  Aan de 3-
sprong bij zitbank loopt u RD langs de spoorlijn. 
(De heuvel rechts is een steenberg van de 
voormalige Grube (steenkolenmijn) Laurweg, die in 
1966 dicht ging). Aan de kruising bij wegwijzer 
gaat u L door het spoorwegviaduct en volg even 
verder de asfaltweg (Germersweg) door de 
buitenwijk Bank van Kohlscheid.  
 

4. Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de 4-sprong 
bij wegkruis (1865) gaat u L (Amstelbachstraβe).    
Na 250 m, meteen voorbij het laatste huis rechts 
(huisnr. 62),  gaat u R over de grindweg.  Aan de 
3-sprong gaat u RD (Amstelbacherstraβe) tussen 
de rood/witte paaltjes. Bijna 200 m verder buigt 
het pad naar rechts en volg nu geruime tijd het 
pad met rechts van u het stroomgebied van de 
Amstelbach.  (U passeert twee zitbanken). Na 750 
m, voorbij zijweg naar ingang 
waterzuiveringsinstallatie, wordt het pad een 
asfaltweg. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u bij 
hoogspanningskabels L de smalle asfaltweg 
omhoog. Aan de 4-sprong bij zitbank, wegkruis 
en de monumentale carréhoeve Geuchterhof  (13e 
eeuw) gaat u RD over de veldweg. Aan 3-sprong 
RD. Meteen daarna aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u R.   
 

**** (Even verder ziet u links boven op de helling van 
de Wilhelminaberg (voormalige steenberg mijn) de 
indoor skibaan Snow World Landgraaf, waar op het 
dak  10000 zonnepanelen liggen).  
 

Na bijna 700 gaat u beneden aan de doorgaande 
weg R over het asfaltpad omlaag. Meteen daarna 
gaat u R het asfaltpad omhoog langs de 
Mariakapel (1932-1957) en zitbank. Loop omlaag 
en volg weer het asfaltpad langs de doorgaande 
weg. 100 m verder voorbij het monumentale 
mooie witte Gut Obermühle (13e/14e eeuw) gaat u 
bij wegwijzer en fietsknooppunt 5 L over de 
smalle asfaltweg richting Haus Heyden/HZ-
Pannesheide.   
 

5. Waar na 100 m meteen rechts het bos begint en 
links de Amstelbach stroomt, gaat u  bij bord 
“Naturschutzgebied” R het bospaadje omhoog 
dat even verder links omhoog buigt.  Bijna boven 
buigt het pad naar rechts met rechts boven de 
bosrand.  Aan de asfalt- bosweg gaat u L omlaag.  
Let op! Beneden, waar de asfaltweg naar links 
buigt, gaat u R het smalle bospaadje omlaag dat 
meteen naar rechts buigt met links van u de 
Amstelbach.  
 

(Links ziet u  het prachtige kasteel “Haus Heyden”, 
een voormalige waterburcht uit 1303. De huidige 
gebouwen stammen uit 1610 - 1690).  
 

Blijf vlak langs de beek lopen. Aan de 4-sprong 
van bospaadjes gaat u L verder langs de beek.    
 

(Hier ziet u links oude torens van de waterburcht en 
de vijver, die herinnert aan de omgrachting).  
 
(Het paadje langs de beek is bij nat weer over kleine 
stukjes soms “moeilijk/avontuurlijk” te belopen.  
Wilt u dat niet, ga dan hier aan de 4-sprong R en ga 
dan meteen L het bospad omhoog. Volg nu het 
paadje boven door het bos parallel aan de links 
beneden gelegen beek. Beneden bij grasveld loopt u 
RD over het (gras)pad met links de beek. Ga dan 
verder bij punt 6).  
 

Aan het einde van het bos loopt u bij grasveld RD 
verder langs de beek..   
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6. Bij de St. Hubertuskapel (1902), zitbank en brug 
gaat u R over de asfaltweg.  Na 100 m gaat u  L 
over het kiezelpad en u loopt Nederland weer 
binnen. Aan het eind van het kiezelpad loopt u RD 
over het asfaltpad met links beneden het 
Bleyerheidebeekje (slecht te zien) dat een eind 
verder in de Amstelbach uitmondt. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing bij zitbank gaat u RD 
omlaag  Een eind verder bij de bosrand loopt het 
asfaltpad langs de Amstelbach, die hier de grens 

vormt tussen Nederland en Duitsland. Waar het 
asfaltpad begint te stijgen, gaat u L over het 
grindpaadje verder langs de beek. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD over het 
asfaltpad. U passeert weer de halfronde brug en 
volg de smalle rustige asfaltweg RD omhoog.  Na 
700 m gaat u boven aan de ongelijke 4-sprong L 
over de doodlopende asfaltweg. Na 300 m  loopt 
u bij wegkruis het trappenpad omlaag en u komt 
weer bij het ruiter- sportcentrum. 

 
 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


