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Tijdens deze heuvelachtige en zeer afwisselende wandeling leert u de mooie omgeving van Kerkrade 
kennen.  U wandelt eerst langs de 4 prachtige vijvers van Rolduc en dan loopt u even over de  
Nederlands/Duitse grens. Via leuke bospaadjes komt u in de buurtschap Haanrade en dan volgt u 1,2 km 
een prachtig pad stroomafwaarts langs de Worm. U loopt weer Kerkrade binnen en dan wandelt u een leuk 
stukje langs de Anstelbeek waarna u een flinke boshelling op moet. Via talloze leuke voetpaadjes loopt u 
terug naar Rolduc waar bij de brasserie een prachtig tuinterras is om de wandeling af te sluiten. Neem zelf 
proviand mee voor onderweg, er staan enkele zitbanken. U kunt de route inkorten tot 9 km en 6 km.   
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startpunt: Parkeerplaats Abdij Rolduc en brasserie Kanunnik,  Heyendallaan 82, Kerkrade.   Tel: 045-
5466888. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,58 km  2.50 uur  66 m  149 m 
 

 
 

845. KERKRADE 11,6 km – 9 km – 5,5 km
 

1.  Loop links van de toegangspoort van de abdij 
en groot Mariabeeld (1857) L de asfaltweg omlaag 
en ga na 20 m L het asfaltpad, dat een grindpad 
wordt, omlaag.  Negeer zijpaden en volg RD het 
grindpad langs de vier rechts gelegen vijvers.  
 

(Bij de eerste en tweede vijver heeft u rechts mooi 
zicht op het grote abdijcomplex). 
 

Na 500 m gaat u bij de laatste vijver, waarin een 
boom ligt, aan de T- splitsing voor steile helling L 
de grind- bosweg omlaag. Negeer zijpaden. Aan 
de T-splitsing gaat u L de smalle asfaltweg 
omlaag en u passeert meteen rechts bij betonnen 
muur een stenen grenspaal.  Beneden aan de T-
splitsing bij de voormalige grensovergang 
Haanrade gaat u L (Grensstraat). Na 200 m gaat u 
voorbij huisnr. 31 aan de rechterkant over het 
trottoir lopen. Aan de ruime 3-sprong gaat u via 
oversteekplaats RD (Grensstraat). (Voor u ziet de 
kerk in Haanrade). Vlak daarna aan de 4-sprong bij 
wegkruis (1848) gaat u L (Berenbosweg) de 
smalle asfaltweg (fietspad) omhoog.  
 

(Als u hier R (Baalsbruggerweg), over de 
kasseienweg gaat, dan komt u na 300 m bij de 
voormalige  Baalsbrugger waterrmolen, de enige 
abdijmolen van Nederland. Zie infobordje aan muur).   
 

Bij betonblok gaat u schuin R het bospad 
omhoog. Aan de 3-sprong, met links een 
trappenpad, gaat u R over het graspad en volg nu 
het pad schuin links door de boomgaard.   
 

2. Na het verlaten van de boomgaard loopt u RD 
het korte steile bospad omhoog. Boven aan de 3-
sprong in het Berenbos gaat u R het bospad 
omlaag. Negeer zijpaden en volg het pad RD 
parallel aan de rechts beneden gelegen woningen 
in Haanrade. Aan de 3-sprong gaat u RD omhoog.  
Boven aan de ruime 3-sprong, met 3 bomen in het 
midden, gaat u R. Meteen daarna, waar het brede 
pad naar links buigt, negeert u paadje rechts 
omlaag. Aan de 5-sprong gaat u R het bospad 
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat R verder 
omlaag. Boven aan de volgende T-splitsing gaat 
u L. Aan de doorgaande weg (Haanraderweg) bij 
zitbank in Haanrade gaat u R het trottoir omlaag.  
 

(Degene die 6 km loopt, gaat hier L omhoog. Negeer 
tegenover de eerste weg rechts smalle  asfaltweg 
links. Tegenover de volgende weg rechts (Jacob 
Ruysdaelstraat) gaat u L het voetpad omhoog. Ga 
dan verder bij punt 7). 
 

Meteen voorbij bushuisje gaat u tegenover de 
Meinweidestraat L over het pad in en loop voorbij 
speeltuintje en bij scoutinggebouw Gregor 
Brokamp Kerkrade (voormalige basisschool) L het 
klinker- voetpad omhoog. Negeer trappenpad 
links omhoog en volg het bospaadje RD.  Vlak 
daarna wordt het bospad een dalend pad. Bij 
huisnr. 149 steekt u de asfaltweg over en volg het 
bospaadje RD met rechts van de H. Hart van 
Jezuskerk (1931), die gebouwd is met o.a. 
Kunradersteen. Bij de ingang van het kerkhof 
gaat u R de klinkerweg omlaag.   
 

3.  Beneden aan de voorrangsweg bij tankstation 
gaat u L. Meteen daarna voorbij huisnr. 126 gaat 
u R en steek via de klaphekjes voorzichtig de 
spoorlijn (Euregiobahn  Heerlen-Aken) over en loop 
RD.  U passeert vlak daarna een houten klaphek 
en infobord en volg het brede bospad RD. (U loopt 
nu het Wormdal binnen). Negeer brede trap links 
omhoog naar grote vijver en dan komt u bij het 
riviertje de Worm. De beschrijving kan even weg 
want u volgt nu 1,2 km dit prachtige pad 
stroomafwaarts langs de meanderende Worm tot 
bij houten brug.  
 

(De 35 km lange Worm (Duits:Wurm) vormt hier de 
grens tussen Nederland en Duitsland. Mogelijk ziet of 
hoort u aan de andere kant van de Worm een trein 
langskomen over de spoorlijn Aken–
Mönchengladbach).  
 

Voorbij ijzeren hek/klaphek gaat u aan de T-
splitsing bij groot infobord “Nivelstein” en rechts  
een  houten brug over de Worm L over de smalle 
asfaltweg/fietspad, die later een brede asfaltweg 
wordt. Aan de kruising steekt u RD weer de 
spoorlijn (Euregiobahn) over en u loopt 
Eijgelshoven binnen. Negeer zijwegen en loop RD 
omhoog. Boven aan de T-splitsing voor huisnr. 
182 gaat u R (Veldhofstraat).   
 

(Degene die 9 km loopt, gaat hier L (Haanraderweg). 
Neem dan de eerste smalle asfaltweg (fietspad) R 
(Tichelstraat/fietsroute 43). Negeer pad links.  Aan de 
4-sprong gaat u  L het brede grindpad (voetpad) 
omlaag. Ga dan verder bij punt 6).  
 

Aan de 4-sprong loopt u RD (Veldhofstraat).  Aan 
de volgende 4-sprong gaat u L (Kerkraderstraat) 
omhoog richting centrum Kerkrade/Brunssum. 
Na 100 m gaat u R (Korversberg) over de 
klinkerweg. Let op! Na bijna 100 m gaat u voorbij 
huisnr. 58 L het trappenpad omhoog.   
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Boven aan de 4-sprong loopt u RD. Negeer 2 
zijwegen links. Vlak vóór huisnr. 50 gaat u R het 
verharde pad omlaag dat een dalend bospad 
wordt. Negeer zijpad rechts.   
 

4. Beneden bij zitbank gaat u L de asfaltweg 
omhoog.  Boven aan de 3-sprong gaat u schuin R 
(honden uitlaatgebied) het bospad omlaag.  
 

(Hier aan de 3-sprong staat scherp links  een 
Mariakapel (1938)).  
 

Negeer meteen zijpad rechts steil omlaag.  Aan 
de 5-sprong (T-splitsing) gaat u R het verharde 
pad omlaag. Negeer zijpaden en volg het brede 
verharde pad, dat bij zitbank links omlaag buigt 
en dan naar rechts verder omlaag buigt, RD.  
Beneden aan de klinkerweg gaat u bij afsluitboom 
L (honden uitlaatgebied) over het bospad.  Na 10 m 
gaat u R het steile bospad omlaag. Beneden gaat 
u L over het pad met rechts de Anselderbeek/ 
Anstelerbeek.  
 

(Rechts ziet u tussen de bomen het sportcomplex 
van LHC (Laura Hopel Combinatie)).  
 

Negeer zijpad links omhoog en blijf het pad langs 
de beek volgen. Vlak voordat de beek beneden 
een bocht naar rechts maakt (einde sportcomplex) 
gaat u L het eerste bospad omhoog, dat een 
eindje verder een smal pad wordt. Loop dan RD 
de boshelling omhoog langs de boom met letter 
“R” (mei 2015) en met links een weiland.  
 

(U moet in elk geval, waar de beek naar rechts buigt, 
L de boshelling omhoog lopen tot aan het brede 
bospad waaraan een zitbank staat. Boven aan het 
brede bospad gaat u L).   
 

5. Boven gaat u L over het brede bospad met 
links een weiland. (Hier ziet u rechts 50 m verder 
aan het brede pad een zitbank staan). Negeer zijpad 
links omlaag. Het pad buigt naar rechts en wordt 
een dalend pad gelegen tussen twee weilanden.  
Aan de T-splitsing in de bosrand gaat u R 
omhoog met links de bosrand en rechts 
weilanden. (Een straffe kuitenbijter).   Boven aan de 
4-sprong, voorbij woningen met mooi uitzicht, 
gaat u RD (Pierre Zeijenstraat).  
 

(U passeert in de woonwijk een rond pleintje met 
zitbanken, een prima pauzeplek na 7,5 km).  
 

Loop RD langs huisnr. 8.  Negeer zijpad links. 
Meteen daarna aan de 3-sprong loopt u RD over 
het trottoir langs huisnr. 20.   Aan de 3-sprong bij 
Mariakapel en zitbanken gaat u RD. Aan de 
voorrangsweg gaat u L (Eygelshovergracht) 
omlaag. Negeer meteen zijweg rechts 
(Vinkerstraat). Na ruim 150 m, tegenover huisnr. 
51, gaat u R  over het pad. Bijna 50 m verder gaat 
u L door het klaphek en volg het pad RD.   
 

(Even verder ziet u links in de verte boven de 
bosrand de watertoren in Rimburg).   
 

Na 250 m gaat u aan de 3-sprong RD. Steek de 
smalle asfaltweg/fietspad over en loop RD het 
brede grind -voetpad omlaag.  
 

6. Aan de 4-sprong gaat R de trap omhoog.  
Boven aan de T-splitsing gaat u R en loop de  
volgende trap omhoog.  Aan de 3-sprong voorbij 
dikke wilg gaat u L omhoog.  
 

(Waar het pad begint te dalen staat een zitbank, een 
genietplekje. Links ziet u hier de voormalige 
steenberg van de voormalige steenkolenmijn in het 
Duitse Alsdorf).  
 

Beneden aan de T-splitsing voor waterpoel gaat u 
R en u passeert meteen rechts een houten libelle.   
 

(U loopt nu in het natuurgebied Carisberg, het terrein 
van de voormalige bruinkoolgroeve Anna (1943-
1960)).  
 

Negeer zijpad rechts. Steek de smalle asfaltweg 
over en volg RD het pad.  Boven aan de T-
splitsing voor afrastering gaat u L.  Negeer zijpad 
rechts omhoog en volg het verharde pad omlaag.  
Negeer volgende zijpad rechts omhoog.  Aan de 
3-sprong bij zitbank gaat u R het smalle pad 
omhoog.  
 

(Hier bij zitbank ziet u links beneden het 
sportcomplex van H.A.C. (Haanrade/S.V.A. 
(Bleijerheide) Combinatie)). 
 

Aan de 3-sprong, voorbij drie grote keien en 
rechts van u woningen, loopt u RD het bospad 
omhoog.  Boven steekt u RD het grote grasveld 
over met rechts de bosrand. Aan het eind loopt u 
RD over het grindpad.  Aan de 4-sprong in 
Haanrade gaat u RD (Jan Vermeerstraat) de 
asfaltweg omhoog.  Voorbij huisnr. 14 gaat u L 
over het tegelpad.  Aan de T-splitsing gaat u R 
over de asfaltweg langs huisnr. 13.  Aan de 3-
sprong RD. Steek vlak daarna de voorrangsweg 
(Haanraderweg)  over en loop RD het voetpad 
omhoog. 
 

7. Aan de 4-sprong van paden in het 
natuurgebied Berenbos gaat u RD het verharde 
pad omhoog, dat een eindje naar links buigt. Aan 
de T-splitsing gaat u R over het verharde pad.  
Aan de kruising gaat u RD verder omhoog. Boven 
aan de 4-sprong gaat RD omlaag. Negeer zijpad 
rechts. 10 m verder gaat u aan de 3-sprong L.  
Negeer graspad links. Aan de T-splitsing bij 
ijzeren hek gaat u R langs de speeltuin. Bij 
tenniscomplex Berenbos loopt u RD over de 
asfaltweg. Aan de 4-sprong gaat u RD de veldweg 
omhoog, die meteen daarna boven een smal 
paadje wordt dat naar rechts en vervolgens naar 
links buigt. 
 

(Boven, waar u parallel loopt aan de Binnenring 
Parkstad loopt, ziet u voor u de abdij Rolduc met de 
toren van de abdijkerk en de mooie uivormige 
hoektoren.  
 

Even verder ziet u links in de verte een  steenberg 
van  voormalige steenkoolmijn Anna Noppenberg/ 
Alsdorf).   
 

Na 400 m wordt het grindpad  een kasseienpad 
dat u RD (Kanunnik Kruyderpad) volgt.   
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Even verder gaat u L  over het grindpad en u 
passeert een zitbank en het witte Mariakapelletje 
(2002). Aan het eind gaat u L het kasseienpad 
omlaag.  Aan de 4-sprong bij zitbank en stenen 
wegkruis op sokkel met Duitse tekst gaat u L over 
het grindpad met rechts de eikenlaan/grote 
parkeerplaats. Bij groot Mariabeeld in muurnis 
loopt u via de hoofdingang het terrein van de 
Abdij Rolduc op.  Voorbij het beeld van Sjang, 
hoofdportier van Rolduc van 1902-1957, gaat u 
aan de 4-sprong L.  Bij de kerktoren, met de vele 
beelden van heiligen in muurnis, van de abdijkerk 
waarmee in 1108 met de bouw is begonnen en 
rechts van de hoektoren met mooie uivormige 
bol, loopt u bij de prachtige gevel met de tekst 

“Auspice Deo” (“onder Gods vaderlijke zorg”  via 
ingang naar kloosterbrasserie  De Kunnik, 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het terras iets kunt eten of drinken. 
 

In de sfeervol ingerichte brasserie kunt de eigen 
Rolduc wijn en het eigen abdij bier proeven. U 
kunt er ook een heerlijk hapje eten o.a. 
speltbrood met abdijkaas overbakken. Zeker 
doen. U kunt de wandeling ook combineren met 
een rondleiding door de abdijkerk en 
rococobibliotheek. De rondleiding begint iedere 
zondag om 10.30 uur en in de schoolvakanties 
ook op woensdag om 16.00 uur. Groepen, kunnen 
dit elke dag doen. Wel van te voren even bellen. 

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.   

 
 
 
 

treffende pa tegenover huisnummer 57 is verdwenen ,wel is op het brede pad tegenover nummer 51 een nieuw 

pad gemaakt naar de route , na ongeveer 100 meter is links een klaphekje met een kort pad naar de orginele route 

, verder .genoten van deze mooie wandeling door een onbekend gebied . 


