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Net tussen de plaatsen Kerkrade en Aken ligt aan het mooie Wurmtal het Duitse plaats Würselen.  Tijdens 
deze heuvelachtige wandeling wandelt u langs mooie bosranden en door hellingbossen naar de wijk 
Afden.  Dan komt u in het Broich Bachthal met prachtige vijvers en genoeg zitbanken voor een pauze. De 
terugweg gaat door open velden naar het dorpje Wefelen, Niederbardenberg en Bardenburg. Ook passeert 
u de mooie Burg Wilhelmstein waar u kunt pauzeren. Het laatste stuk gaat weer door het Wurmtal. De route 
gaat over goed begaanbare grindpaadjes en graspaden. Onderweg zijn mooie uitzichten op de Wurm. Ook 
staan er genoeg zitbanken onderweg, neem zelf proviand mee.  
 

Startpunt: Restaurant Teuterhof, Teuterhof 1a, Würselen. (Open: Ma t/m za 12.00, zo 09.00 uur). (Restaurant 
ligt aan de Rolandstraβe. Naast het restaurant is een grote parkeerplaats). Tom TOM adres: Schweilbacher Straβe 
149, Herzogenrath en volg dan RD de dalende doorgaande weg. Beneden komt u dan bij het restaurant. Of:  
Rolandstraβe 100, Herzogenrath en volg dan RD de dalende doorgaande weg. Beneden komt u dan bij de het 
restaurant. 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,91 km  4.10 uur  65 m  237 m 

 
 

854. WÜRSELEN 15,9 km 
 

1. Met uw rug naar het restaurant gaat u R het 
pad langs de doorgaande weg omlaag.  Negeer 
zijweg rechts en steek via brug de Wurm over. 
Meteen daarna gaat u R (A-3) het bospad omhoog 
met rechts beneden van u de meanderende 
Wurm. Negeer zijpaadje rechts omlaag. Boven 
aan de parkeerplaats en infobord gaat u RD het 
pad omlaag. Vlak vóór de asfaltweg gaat u R het 
ruiterpad omlaag. (U kunt ook de asfaltweg R 
omlaag lopen). Bijna beneden bij wegwijzer en 
fietsknooppunt 10 gaat u L (A--3) over het brede 
pad richting HZ- Kohlscheid/HZ-Zentrum. Negeer 
zijpaden en volg het pad circa 1 km RD (A-3).  
 

(Een eind verder passeert u rechts een mooie vijver. 
Omhoog lopend heeft u bij links staande 
kunststofzitbank mooi uitzicht over het Wurmdal. Nog 
een eind verder ziet u links boven de kerk in 
Kohlscheid. Bijna aan het einde van het brede pad 
passeert u rechts bij zitbank een veldkruis).  
 

Aan de T-splitsing bij wegwijzer gaat u R (A-3) 
omlaag. Negeer meteen ruiterpad rechts en links.   
 

2. Aan de asfaltweg gaat u L omhoog. Aan de 4-
sprong bij wegwijzer in Stadtteil Kohlscheid gaat 
u R (A2) over de bosweg met rechts van u een 
waterzuiveringsinstallatie. Een eind verder, waar 
het brede pad “steil” omhoog gaat, gaat u R over 
het (ruiter)pad met links van u de bosrand en 
rechts weilanden. Volg het pad geruime tijd RD.  
 

(Bijna aan het einde van het pad ziet u rechts boven 
de toren van Burg Willemstein, waar u bijna aan het 
einde van de wandeling langs komt).  
 

Boven aan de doorgaande weg gaat u L omhoog. 
Meteen daarna steekt u bij fietsknooppunt 12 via 
de oversteekplaats de doorgaande weg over en 
loop dan RD (A-1/13) over de grindweg richting 
HZ-Klinkheide met rechts van u een groot weiland 
Aan de 3-sprong gaat u bij verbodsbord RD (A-1) 
de bosweg omhoog. Boven aan de volgende 3-
sprong gaat u R (A1) verder omhoog.    
 

(U passeert even verder een schuilhut met mooi 
uitzicht).  
 

Bijna boven gaat u aan de Y-splitsing R (A-1) het 
smalle pad omlaag. Negeer zijpaadje links.  
Beneden aan de T-splitsing, met rechts van u de 
Wurm, gaat u L omhoog. Meteen daarna bij twee 
deksels van waterputten gaat u R (A-1) het smalle 
steile pad omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat u 
R (A-1) omlaag. Negeer zijpaden en blijf het pad 
RD (A-1) volgen met rechts beneden van u de 35 
km lange meanderende Wurm (Nederlands: 
Worm) een zijrivier van de Rur/Roer.   
 

3. Aan de T-splitsing bij wandelknooppunt (wkp) 
50 gaat u R (49/A-1) en via brug steekt u de Wurm 
over.  
 

(Aug. 2021 was dit bruggetje door de watersnood 
vernield/verdwenen. Laat even weten als het 
bruggetje weer gemaakt is. Is dat niet zo, ga dan 
verder bij omleiding vernield/verdwenen bruggetje 
laatste alinea (onderaan de route beschrijving)). 
 

Neem nu het eerste brede pad L (ruiterroute).  
 

(Als u hier even RD loopt, dan komt aan de asfaltweg 
bij  zitbank en kolenwagentje ter herinnering aan 
Grube (steenkolenmijn) Furth (1769)).   
 

Een eind verder aan de omgekeerde Y-splitsing 
bij ruiterpaal gaat u scherp R omhoog.  Vlak 
daarna aan de volgende omgekeerde Y-splitsing 
gaat u scherp L (A-1) het brede bospad omhoog.  
Negeer zijpaadjes en blijf het hoger gelegen 
bospad RD (A1) volgen. Steek aan het eind van 
het pad via houten brug de Wurm over en ga dan 
R over het pad met rechts de Wurm. Een eindje 
verder passeert u twee houten bruggen. Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij wkp 11 en met links 
een waterzuiveringsinstallatie gaat u R (12)  het 
pad omhoog met rechts een houten reling. (Een 
eind verder ziet u rechts weer even de meanderende 
Wurm).  **** Na 500 m gaat u aan de 3-sprong bij 
wkp 12, spoorwegviaduct en wegwijzer loopt u 
RD het klinkerpad omhoog richting Herzogenrath. 
Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u R via de 
stalen doorgang het pad omlaag.  Bij zitbank 
buigt het pad naar links en heeft u links mooi 
zicht op de hoge steenberg van de voormalige 
steenkoolmijn Grube Adolf (1913-1972) in 
Merkstein  Negeer graspad links en volg RD het 
smalle grindpad. Een eind verder steekt u weer 
de Wurm over en loop dan RD omhoog met links 
van u de bosrand en rechts weilanden. Boven aan 
de omgekeerde Y-splitsing voorbij nauwe stalen 
doorgang loopt u RD.   
 

4. Meteen daarna aan de 5- sprong bij zitbank en 
wegwijzer gaat u L tussen de oranje/witte paaltjes 
door richting Waldfriedhof/HZ-Zentrum. Neem nu 
vlak voor grote parkeerplaats het eerste voet- 
bospad R (A1) omhoog.  Negeer paden rechts en 
volg even verder het pad met links van u 
achtertuinen.  Aan het eind van het pad loopt u 
RD over de asfaltweg de wijk Afden binnen.  
Negeer 2 zijwegen rechts. Aan de kruising gaat u 
RD (Grünstraβe) omlaag langs huisnr. 47.  Aan de 
volgende kruising bij zitbank gaat u R  (Elsa-
Brandström-Straβe).  
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Meteen daarna gaat u tegenover huisnr. 3 L het 
brede klinkerpad omlaag. Negeer zijpaden rechts. 
Aan de voorrangsweg gaat u R omhoog langs het 
bushokje. Meteen daarna gaat u L (An der Ruifer 
Weiden) tussen de rood/witte paaltje door over de 
klinkerweg langs huisnr 2.  Bij speeltuintje in het 
verkeersvrije woonwijkje in Würselen loopt u RD 
langs huisnr. 10.   
Aan de 4-sprong loopt u RD over de klinkerweg 
en steek even verder via houten brug de Broich 
Bach over met rechts van u een grote vijver. Volg 
nu het pad en even verder loopt u tussen 2 mooie 
vijvers door.   
 

(U passeert  2 zitbanken met mooi uitzicht op de 
lager gelegen vijver. Via de grote vijver (Stausee), 
waardoor de Broich Bach stroomt, wordt de 
watertoevoer van de 9 km lange Broich Bach 
geregeld die 500 m verder in Herzogenrath in de 
Wurm stroomt. Een mooie pauzeplek na 8 km. Boven 
ziet in Herzogenrath u de toren van de Burg Rode, 
die voor het eerst in 1104 is genoemd).  
 

Aan de 4-sprong bij wegwijzer gaat u R richting 
HZ-Noppenberg met rechts van u de grote vijver 
genaamd Ruifer Weiden.  
 

(Als u hier aan de 4-sprong L gaat, dan komt na circa 
400 m in het centrum van Herzogenrath).  
 

Aan de volgende kruising bij wegwijzer en bij 
bord “Naturschutzgebiet” gaat u  RD over de 
bosweg richting HZ-Noppenberg. Volg geruime 
tijd deze bosweg RD.  
 

5. Negeer bij stenen wegkruis (1850/zie infobord 
op grote steen) twee zijpaden links. Vlak daarna 
aan de 3-sprong gaat u RD (Am Erlenbruch) over 
de asfaltweg.  Aan de 3-sprong bij Mariakapel, 
zitbanken en kolenwagentje (1634) gaat u RD (Am 
Erlenbruch). Vlak daarna gaat u bij verbodsbord 
en wegwijzer R (Berger Mühle) omlaag richting 
HZ-Zentrum. Bij zitbank steekt u de Broicher 
Bach over en volg RD het grindpad. (U loopt hier 
door het natuurgebied Unteres Broichtal).  Aan de T-
splitsing bij zitbank gaat u R. Meteen daarna aan 
de 3-sprong bij wegwijzer en fietsknooppunt 25 
gaat u L (24) de smalle asfaltweg omhoog richting 
Würselen/HZ-Niederbardenburg.  Bijna boven 
gaat u L over de veldweg, die meteen daarna bij 
bord “Naturschutzgebiet” een stijgend bospad 
wordt. Neem dan het eerste pad R omhoog met 
links van u afrastering van een voormalige 
groeve.  Volg boven het licht stijgende tussen 
akkers gelegen graspad RD richting 
windturbines. Aan de kruising van veldwegen 
gaat u R richting woningen. Aan de 3-sprong bij 
bord “Landschaftschutzgebiet” gaat u  L de 
veldweg omhoog met rechts achtertuinen van 
woningen in Wefelen. Aan de kruising In Wefelen 
loopt u RD over de veldweg. Aan de T-splitsing 
gaat u R richting huizen met links de St. Peter en 
Paul kerk en de watertoren in Bardenburg.  Aan 
de asfaltweg in Wefelen gaat u L. 
 

6.  Voorbij huisnr. 108b gaat u R de doodlopende 
asfaltweg omlaag richting huisnr. 110 en 112. Aan 

de 3-sprong bij wegkruis in Niederbardenberg 
gaat u R. Aan de 3-sprong loopt u RD de 
eenrichtingsweg omhoog. Boven aan de 3-sprong 
bij speeltuintje gaat u RD. Vlak daarna aan de 
voorrangsweg gaat u L. Steek meteen daarna via 
de oversteekplaats de grote kruising met 
verkeerslichten over en loop RD (Karl-Heinz-
Viehoff-Straβe).  Loop links van de weg over het 
fietspad.  Neem nu de eerste veldweg L omhoog  
richting  de rijksmonumentale watertoren met de 
groene koepel in Bardenberg.  
 

(De 47 m hoge watertoren met een inhoud van 500 
mᶟ werd in 1911 gebouwd voor het drinkwater van 
Bardenberg en het verhogen van de waterdruk in de 
hooggelegen Eifel. Het dak was oorspronkelijk van 
leistenen, maar werd na de Tweede Wereldoorlog 
vervangen door een koperen dakbedekking. In 1985 
werd de toren buiten gebruik gesteld. Sinds 1992 is 
de toren in privé bezit en wordt als woonverblijf 
gebruikt).  
 

Neem dan het eerste brede graspad R gelegen 
tussen  akkers. Neem nu het eerste graspad L 
met voor u de watertoren en rechts afrastering 
van weilanden. Aan de T-splitsing gaat u R de 
veldweg omhoog. Boven aan de T-splitsing in 
Bardenberg gaat u L. Meteen daarna gaat u bij 
verbodsbord  R omlaag. Vlak daarna aan de 4-
sprong loopt u RD (Am Willemstein) omlaag. 
Beneden meteen voorbij huisnr. 20 gaat u R 
(ruiterroute) het pad omlaag.  
 

(Beneden ziet u rechts in de achtertuin een 
kunstwerk “dinosaurus”).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L omhoog. Boven komt u 
bij de toegangspoort van Burg Willemstein.  
 

(Via de toegangspoort en langs het openluchttheater 
kunt u naar het restaurant, een sponsor van de 
wandelgids, lopen. Een mooie pauzeplek met groot 
mooi terras. Ma en di gesloten. Andere dagen open 
vanaf 11:30 uur. De Burg is gebouwd tussen 1265 -
1269. Voor meer info zie groot infobord bij 
openluchttheater). 
 

7.  Loop bij de toegangspoort van de Burg bij 
wegwijzer en bij wegwijzere en wandelknooppunt 
(wkp) 3 RD (4/A2) het grindpad omlaag richting 
Alte Mühle/Gut Knopp. Let op! Waar het bospad 
naar links buigt, gaat u R het bos- ruiterpad 
omlaag.   
 

(U kunt hier ook de dalende bosweg RD blijven 
volgen. Negeer zijpaden. Aan de 3-sprong bij wkp 4 
R (43/A2/E8) en u passeert even verder een 
schuilparaplu/zitbanken. Negeer zijpaden. Ga nu 
verder bij **** in dit punt).  
 

Aan de 4-sprong met rechts een smal dalend 
bospad loopt u RD even omlaag en dan omhoog. 
Boven aan de 3-sprong gaat u R over het brede 
pad. Vlak daarna aan de volgende 3-sprong gaat 
u R (A2) het brede pad omlaag. Negeer meteen 
zijpad links omhoog.   



Aan de 3-sprong bij schuilparaplu en zitbanken 
gaat u RD. Negeer zijpaden volg de dalende 
bosweg RD (A2).  **** Aan de asfaltweg bij wkp 43 
en stenen wegkruis op sokkel gaat u R (42) 
omlaag. Meteen daarna bij wkp 42, infobord, 
wegwijzer en verbodsbord gaat u L (A3) over de 
grindweg richting Gut Knopp.  
 

(Hier ligt rechts de Alte Mühle ook wel Bardenberger 
Mühle genoemd. Zie infobord).  
 

Negeer bospad links omhoog. Even verder 
voorbij woning (Gut Knopp) gaat u R het 
grindpad omlaag. Bij waterbron en infobord 
“Stellenmundloch der Grube Gouley” (Afvoer 
water uit de voormalige steenkolenmijnen Gouley en 
St. Anna) loopt u RD over het middelste bospad.  
 

(Dit pad kan soms erg modderig zijn. Loop dan over 
het links gelegen pad, dat parallel aan dit pad loopt).  

Het pad wordt een stijgend pad met rechts 
beneden mooi uitzicht op de meanderende Wurm. 
Boven aan de asfaltweg gaat u R (X) omlaag met 
rechts boven de St. Katharina kerk in Kohlscheid. 
Beneden aan de 3-sprong gaat u L (X) over het 
smalle asfaltpad en even verder steekt u via de 
brug de Wurm weer over. Bij ingang 
waterzuiveringsinstallatie wordt het pad een 
stijgende smalle asfaltweg  Aan de 3-sprong bij 
wegwijzer en fietsknooppunt 10 gaat u RD (9) de 
asfaltweg omhoog. Bijna boven gaat u L over het 
ruiterpaal. Bij infobord en parkeerplaats loopt u 
RD (X1/E8/A4) het bospad omlaag. Negeer 
bospaadje links omlaag. Beneden aan de 
doorgaande weg gaat u L omlaag en u steekt 
meteen via de brug weer de Wurm over. U komt 
weer bij het startpunt. 

 
 

Omleiding vernield/verdwenen 
 

Ga nu hier aan de aan de 3-sprong bij wkp 50 L 
(51) het steile grindpad omhoog. Boven aan de T-
splitsing bij haagbeuken en wkp 51 gaat u R (52). 
Negeer zijpaden.  (Na 200 m passeert u links een 
schuilparaplu met zitbank). Na 400 m gaat u aan de 
T-splitsing bij wkp 52 R de verharde weg omlaag, 
die meteen daarna bij huisnr. 50 een dalende 
bosweg wordt. Na 300 m steekt u via houten brug 
een zijbeekje van de Wurn over  
 

(Voor het bruggetje ziet u links betonnen “tanden”. Dit 
zijn de overblijfselen van de 630 km lange Westwall 
ook wel Siegfriedlinie genoemd, een 
verdedigingslinie uit de Tweede Wereldoorlog die 
aangelegd is tussen 1936  en 1945 en die van Kleve 
(nabij Nijmegen) tot aan de Zwitserse grens  liep).  

Aan de ongelijke 4-sprong bij schuilhut en 
wegwijzer gaat u  R over de asfaltweg. Voor de 
ingang van waterzuiveringsinstallatie gaat u R 
over het pad met links de 
waterzuiveringsinstallatie. Negeer zijpaden.  
 

(Een eind verder ziet u rechts in het bos weer 
betonnen “tanden” staan).  
 

Aan de 3-sprong bij houten brug en bij wkp 10 
gaat u L (11). Na de volgende houten brug gaat u 
aan de T-splitsing bij wkp 11 R (12) omhoog met 
rechts een houten reling. (Een eind verder ziet u 
rechts weer even de meanderende Wurm). Ga nu 
verder bij **** in punt 3).  

 

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.   
 


