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  blz 2 van 4 

 

Net tussen de plaatsen Kerkrade en Aken, ligt aan het mooie Wurmtal, het Duitse plaatsje Bardenberg. 
Tijdens deze gemakkelijke wandeling,  maar wel met aan het begin een steile boshelling, wandelt u over 
graspaden door de velden naar het prachtige Broichbachtal. Hier wandelt u langs mooie vijvers en door het 
Tierpark Alsdorf, waar zitbanken staan om te pauzeren. Via leuke paadjes verlaat u het gebied en loopt u 
naar het dorpje Reifeld. Dan loopt u door de velden terug naar de Burg waar een prachtig terras is. 
Onderweg passeert u enkele prachtige oude boerderijen.  Neem zelf proviand mee.  
 

Startpunt: Restaurant Burg Wilhelmstein, An Wilhelmstein,  Bardenberg – Würselen.  
(Open: Di-wo 15.00, do t/m zo 11.30 uur, controleer de openingstijden op Restaurant Burg Wilhelmstein - 

Öffnungszeiten).  (Links naast het restaurant is een grote parkeerplaats).   
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,45 km  3.30 uur  66 m  126 m      

 
 

862. BARDENBERG (Würselen) 17,5 km 
 

1. Met uw rug naar de toegangspoort van de  
Burg of vanaf  de links van de Burg gelegen grote 
parkeerplaats, gaat u R (X/A2) het grind- bospad 
omlaag. Waar het pad naar links buigt, gaat u R 
het bospad omlaag. Aan de 4-sprong, met rechts 
een smal bospad, loopt u RD, even omlaag en 
dan omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat u R. 
Vlak daarna aan de volgende 3-sprong, bij 
wandelknooppunt (wkp) 44 gaat u R (43) omlaag. 
Negeer meteen zijpaden links omhoog. Aan de  
3-sprong bij schuilparaplu RD. Negeer ruiterpad 
scherp links en volg het pad RD (43). (Rechts 
beneden ziet u hier een vijver).  Aan de asfaltweg 
bij wkp 43, gaat u R (42) omlaag. Meteen daarna 
gaat u bij infobord en verbodsbord L (41) over de 
grindweg.  
 

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

Let op!  Bij gele gasleidingpaal (Ferngas) gaat u 
RD, langs woning (huisnr.1). Aan de T-splitsing 
wkp 41, gaat u L (86). Het pad buigt naar rechts 
(86). Aan de 4-sprong bij wkp 86 gaat u L 
(93/Knopp), met links de bosrand en rechts de 
akker. U passeert twee zitbanken. Aan de  
Y-splitsing, bij zitbank, gaat u L.  
Loop RD over het pad met links beneden van u 
het voetbalveld van SC Bardenberg 1930 e.V.. 
Aan de 3-sprong, vlak voor woning, gaat u R. 
Voorbij de parkeerplaats in Bardenberg, gaat u bij 
zitbank, bij wkp 93, L over de asfaltweg. (Voor u 
ziet u de watertoren met de groene koepel).  Meteen 
daarna aan de kruising gaat u R (Landgraben).   
 

2. Steek via zebrapad de voorrangsweg over en 
ga bij verbodsbord schuin R (Stöckergäschen) 
over de smalle asfaltweg, die een eind verder een 
grindweg wordt. Aan de kruising gaat u R over de 

veldweg langs de hoogspanningsmast. Neem dan 
het eerste brede graspad L.  
(Dit is ca. 30 m vóór de tweede hoogspanningsmast. 
De route volgend ziet u voor u steenbergen van de 
voormalige steenkolenmijn St. Anna (Alsdorf).  
 

Links heeft u mooi zicht op de Sint Petrus en 
Pauluskerk (1920) en de 47 m hoge 
rijksmonumentale watertoren (1909-1911) in 
Bardenberg, die een inhoud van 500 mᶟ heeft. Het 
dak, dat oorspronkelijk van leistenen was, werd na de 
Tweede Wereldoorlog vervangen door een koperen 
dakbedekking. In 1985 werd de toren buiten gebruik 
gesteld. Sinds 1992 is de toren in privébezit en wordt 
als woonverblijf gebruikt).  
 

Aan de kruising van graspaden gaat u R.  Negeer 
2 graspaden rechts. Aan de 4-sprong gaat u L 
over de veldweg. Steek bij stenen wegkruis de  
voorrangsweg over en u loopt de buurtschap Birk 
binnen.  
 

(U passeert een wegkruis en twee zitbanken. Even 
verder passeert u links (huisnr 47) de monumentale 
Pferdenhof Birk (1789/zie infobordje)).  
 

Voorbij de prachtige monumentale aspergehoeve 
(Spargelhof) Lamberts/Gut Paffenholz (1191) 
wordt de asfaltweg een grindweg.  
 

(In 1667 en 1777 is de hoeve grondig gerestaureerd. 
Zie infobordje bij ingang).  
 

U passeert links een biogascentrale, die bij Gut 
Paffenholz hoort.  
 

(Met deze biogascentrale wordt groene stroom 
opgewekt. De vrijkomende warmte wordt gebruikt 
voor o.a. de verwarming van een wit aspergeveld 
(soort vloerverwarming)).  
 

 
 

http://www.burgwilhelmstein.de/%C3%B6ffnungszeiten/
http://www.burgwilhelmstein.de/%C3%B6ffnungszeiten/
http://www.burgwilhelmstein.de/web
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Aan de 4-sprong gaat u RD over de veldweg 
langs de volgende biogasinstallatie en de 
windturbine. Aan de 4-sprong bij 2 muren (restant 
spoorwegviaduct?) gaat u R over de veldweg. 
(Rechts heeft u mooi zicht op de biogascentrale). 
Steek boven de voorrangsweg over en ga RD 
over de veldweg.  Negeer graspaden en volg de 
veldweg, die een eind verder links omlaag buigt.    
 

(Beneden, aan het einde van deze weg, ziet u links 
de twee witte ronde torens van Gut Schleibacher 
Haus).   
 

3. Aan de T-splitsing, in Schleibach, gaat u L 
(Schleibacher Weg) over de asfaltweg. Vlak 
daarna gaat u R de veldweg omhoog.  Boven aan 
de 3-sprong RD. Na 400 m loopt u aan de kruising 
RD over de veldweg/graspad met links het dorp 
Ofden. Steek beneden in Alt Ofden, bij stenen 
wegkruis op sokkel, schuin R de voorrangsweg 
over en ga dan meteen bij bord 
“Landschaftsschutzgebiet” RD/L de veldweg/ 
graspad omhoog/omlaag. Na 200 m, beneden 
voor hoge haag, buigt het brede graspad naar 
links en wordt een smal pad dat 200 m verder 
weer een breed pad wordt. Aan de smalle 
asfaltweg gaat u R.  Negeer vlak daarna bij 
verbodsbord veldweg rechts. Meteen daarna, 
waar de smalle asfaltweg, bij wkp 59, naar links 
buigt,  gaat u bij verbodsbord R (63), de bosweg 
omhoog. Boven, meteen voorbij voormalig 
spoorwegviaduct, gaat u aan de  
T-splitsing, bij wkp 63, L (61) de grindweg omlaag 
en u passeert meteen drie zitbanken. Aan de  
3-sprong gaat u RD (61), verder omlaag. Vlak 
daarna steekt u beneden via brug de Broich Bach 
over met rechts een broekbos (nat bos) en loop 
de smalle asfaltweg omhoog. Vlak daarna, waar 
de smalle asfaltweg bij wkp 61 rechts omlaag 
buigt, gaat u schuin L (60) het kronkelende 
bospad omhoog. Na bijna 100 m gaat u aan de 
kruising verder omhoog. Vlak daarna wordt het 
pad een dalend bospad. Beneden aan de  
T- splitsing, bij wkp 60, gaat u R (57) de bosweg 
omhoog. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD 
(57/fietsbordje) verder omhoog. Aan de volgende 
3-sprong loopt u RD/L (57/fietsbordje) omlaag. 
Beneden verlaat u het bos en u passeert meteen 
rechts de Kellerbergers Hof/Schloss Kellersberg, 
dat voor het eerst in 1338 is genoemd. (Zie 
infobordje naast ingang).   
 

4. Bij wkp 57 gaat u RD (52). Steek bij Gaststätte 
Androsch (leuke pauzeplek met terras) voorzichtig 
de doorgaande weg over en ga RD (52) over het 
brede bospad.  
 

(U loopt hier in het Broichbachtal met de vele vijvers).   
 

Neem dan het eerste paadje L en even verder 
loopt u vlak langs de Broich Bach.  Steek L de 
eerste houten brug over en loop meteen daarna 
aan de 3-sprong, wkp51,  RD (53) tussen de 
vijvers door.  Aan de 3-sprong, wkp 53, gaat u R 
(50) en even verder steekt u de volgende brug 
over. Negeer zijpad rechts en loop RD (50) langs 
de volgende vijver. Aan de kruising, bij wkp 50,  

loopt u RD (54) over het klinkerpad langs de grote 
vijver.  Negeer zijpaden en volg het klinkerpad RD 
(54) langs de grote vijver genaamd Kahnweiher. 
Steek de asfaltweg over en ga R. Ga bij ingang  
(Piramide vormig) L het klinkerpad omlaag. U bent 
nu in Tierpark Alsdorfer Weiher.   
 

(In dit park staan veel zitbanken, een mooi pauzeplek 
na 9,5 km). 
Bij de derde zitbank, wkp 43,  gaat u R (40) over 
het klinkerpad met rechts van u twee grote 
vogelkooien met grote sneeuwuilen en grote 
oehoes en links van u de vijver genaamd 
Ententeich. Aan de T-splitsing, wkp 41,  gaat u  
L (40) tussen 2 vijvers door.   
 

(Als u hier R gaat, komt u aan een pleintje met 
zitbanken, een leuke pauzeplek. Even voorbij het 
pleintje ligt restaurant Fischer Wirt, ook een leuke 
pauzeplek).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD.  
 

(Hier staan rechts kooien met o.a. wasbeertjes, 
stokstaartjes, prairiehondjes en aapjes).  
 

Volg het klinkerpad RD met rechts van u 
visvijvers en links dierenweiden.  
Aan de 4-sprong, bij zitbank en kooien met 
papegaaien, gaat u L (42). 
 
Aan de 3-sprong met trappen, gaat u RD over de 
klinkerweg. Loop RD en bij wkp 43, neemt u het 
tweede klinkerpad L. Ga dan meteen R. Aan de  
T-splitsing gaat u R en meteen daarna gaat u L 
over de hangbrug. 
Aan de T-splitsing (na de hangbrug) gaat u L. 
Vóór het plein met zitbanken gaat u R langs de 
zitbank. Aan de T-splitsing gaat u R. Bij de 
schuilhut met zitbank gaat u L. Aan de kruising 
gaat u RD. Loop rechts langs het EHBO-
gebouwtje. Aan het terrein van de 
Jugendverkehrsschule, gaat u R. Steek bruggetje 
over en ga L. Voorbij slagboom, steekt u 
voorzichtig de doorgaande weg over en ga L. 
Bij wkp 45 gaat u RD (46/33) en steek bij de 
verkeerslichten RD de doorgaande weg over. 
Aan de overkant gaat u L (33/Würseler Str.). 
Neem het eerste paadje R (ruiterpad). Volg 
geruime tijd dit pad. Aan het einde, aan de 
asfaltweg, gaat u R, richting Kläranlage. 
 

5. Aan de 3-sprong gaat u RD. De weg buigt naar 
links en dan naar rechts. Let op! Aan de  
4-sprong, bij wkp 32, gaat u R het smalle pad 
door de bosrand omhoog met rechts  een 
weiland. Boven aan de asfaltweg gaat u L omlaag 
langs huisnr. 27.  Aan de omgekeerde Y-splitsing 
bij fietsknooppunt 27 gaat u RD. Let op! Meteen 
daarna, bij wkp 31 gaat u R/RD (30) en loop 
meteen L het smalle bospad omhoog. (U gaat hier 

dus niet R het bredere bospad omhoog en dus ook 

niet de asfaltweg omlaag). Negeer zijpaadje rechts.  
Aan de 4-sprong gaat u L de stenen trap omlaag.  
Steek beneden het brede pad over en loop RD het 
volgende trapje omlaag.  Beneden gaat u bij 
verbodsbord RD over de asfaltweg met rechts 
van u een grote parkeerplaats.  
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Even verder steekt u weer de Broich Bach over. 
Aan de 3-sprong bij stenen wegkruis gaat u R 
(25/Ottenfelder Allee). Meteen daarna gaat u L 
over de licht stijgende veldweg (Genuitstraße).   
Bij clubhuis, van de Travellers MC Germany 
wordt de veldweg een licht stijgend graspad. Aan 
de 3-sprong gaat u L over het brede graspad. Bij 
clubhuis van hondenvereniging wordt het 
graspad  een stijgende grindweg. Aan de  
3-sprong gaat u scherp R de asfaltweg omlaag.  
 

(Even verder heeft u rechts mooi zicht op de 257 m 
hoge steenberg van de voormalige steenkolenmijn 
Anna, waar in 1930 bij een mijnongeluk meer dan 
250 mijnwerkers om het leven kwamen).  
 

Boven aan de T-splitsing, bij drie fonteintjes en 
twee zitbanken, in het dorp Reifeld, gaat u L 
omhoog. Negeer veldweg rechts en u verlaat het 
dorp.  
 

6. Aan de 4-sprong bij wegkruis en zitbanken gaat 
u RD over de veldweg richting kerktoren van 
Bardenberg. (Even verder ziet u links de 
biogascentrale waar u langs bent gelopen). Aan de 
volgende 4-sprong gaat u R over het brede 
graspad, gelegen tussen akkers. Aan de ongelijke 
4-sprong van graspaden gaat u L richting  
kerktoren.  Aan de T-splitsing gaat u R.  Aan de 
volgende T-splitsing gaat u L richting kerktoren.  
Aan de T-splitsing gaat u R over de veldweg. 
Meteen daarna gaat u scherp L over het graspad 

langs 3 alleenstaande bomen.  Voorbij de derde 
boom (kersenboom) gaat u R over het graspad 
richting watertoren met de groene koepel. Aan de 
voorrangsweg gaat u R over het fietspad.  Aan de 
rotonde gaat u L (Niederbardenberger Straβe) en 
u loopt Bardenberg binnen. Voorbij huisnr. 23 
gaat R over de veldweg. Negeer inrit links.  Aan 
de 3-sprong gaat u L onder de  
hoogspanningskabels door en boven loopt u 
weer Bardenberg binnen. Aan de T-splitsing gaat 
u L.  Meteen daarna gaat u bij verbodsbord R de 
asfaltweg omlaag. Vlak daarna loopt u aan de  
4-sprong RD (An Wilhelmstein) omlaag. Let op! 
Beneden, voorbij huisnr. 20, gaat u R (het 
ruiterpad omlaag.   
 

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

Aan de 3-sprong gaat u L omhoog en u komt 
weer bij de toegangspoort van Burg Wilhemstein. 
Loop nu via de toegangspoort en langs het 
openluchttheater naar het restaurant, de sponsor 
van de wandeling, waar u binnen of op het grote 
mooie terras nog iets kunt eten of drinken. (Ma en 
di gesloten. Andere dagen open vanaf 11:30 uur. 
Op dit moment gelden andere openingstijden, check 

op internet, Restaurant Burg Wilhelmstein - 

Öffnungszeiten, of neem contact op.).  De Burg is 

gebouwd tussen 1265 -1269. Voor meer info zie 
groot infobord bij openluchttheater.

  
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.   
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