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Tijdens deze heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling wandelt u via leuke voetpaadjes en een 
klein bos naar een plateau met prachtig uitzicht.  Via graspaden daalt u af en dan loopt u een mooi stuk 
langs de Worm. U klimt door een hellingbos omhoog en dan daalt u af naar het dorpje Rimburg. De 
terugweg klimt u langs een mooie hoeve omhoog en dan loopt u door de bijzonder groeve Tagebau 
Marienberg.  U klimt naar een plateau en via een rustig weggetje en bospaadje komt u weer bij het 
restaurant met mooi terras.  Onderweg staan enkele zitbanken. U kunt de wandeling inkorten tot 6km wat 
ook een leuke route voor het gezin is.   
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

Startadres: Restaurant Bei Os op de Camping -  Camping De watertoren, Kerkveldweg 1 Landgraaf. 
(Geopend van 01/04 t/m 31/10, dagelijks vanaf 10.00 uur).  U mag parkeren op de parkeerplaats. TIP: Bij de 
camping is ook B&B mogelijk in een chalet. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,69  km  2.30 uur  47 m  114 m 
 

 

881. LANDGRAAF 10,7 km – 6km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de in- 
uitgang en gaat u R over de asfaltweg 
(rood/blauw).   
 

(Links  ziet u de watertoren van Rimburg.  Dit 35,7 m. 
hoge rijksmonument is gebouwd in 1925-1926 in 

opdracht van het waterleidingbedrijf van de 
voormalige particuliere mijnonderneming “Laura & 

Vereeniging” (de mijnen Laura en Julia). Na de 
sluiting in december 1974 van de steenkolenmijn 
Julia (Eygelshoven) werd de watertoren buiten 
gebruik gesteld).  
 

Negeer zijweg links  (Watertorenpad).   
 

(Voor u ziet u de kerk van Waubach en rechts de 
kerk in de Duitse plaats Scherpenseel).  
 

Aan de T-splitsing bij Mariakapel/Waarderkapelke  
gaat u L (blauw).   
 

(De kapel dateert uit 1913 en is gebouwd op de plek 
waar eerder een wegkruis stond. Na beschadigingen 
in de Tweede Wereldoorlog werd de kapel 
gerestaureerd).  
 

Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u R over het 
grindpad, dat een eind verder een dalend pad 
langs een afrastering wordt. Steek beneden de 
doorgaande weg over en ga R omhoog. Vlak 
daarna gaat u bij zitbank en stenen wegkruis L 
(Achter den Put) de brede weg door de 
eikenbomenlaan omhoog.  Na 50 m. neemt u het 
eerste bospad L.  Meteen daarna aan de 3-sprong 
loopt u RD.  Negeer zijpad scherp rechts omhoog.  
Aan de 4-sprong met twee smalle paadjes gaat u 
RD.  
 

(Even verder bij bosrand en weiland heeft u mooi 
zicht op de watertoren, die u tijdens deze wandeling 
vaker te zien krijgt).  
 

Bij hoek van weiland loopt u RD. Aan de 3-sprong 
in het bos loopt u RD het brede pad omhoog. 
Negeer zijpaden.  Boven aan de T-splitsing gaat u 
L omhoog.   
 

2. Boven aan de smalle asfaltweg gaat u  L.  
 

(U heeft hier prachtig uitzicht o.a. weer op de 
watertoren en twee steenbergen in Übach - 
Palenberg en Alsdorf van de voormalige 
steenkolenmijnen Carolus Magnus en St. Anna. Voor 
u in de verte, tussen alleenstaande boom en 
schoorsteen, ziet u de watertoren en kerk in de 
Duitse plaats Bardenberg).   

Aan de 3-sprong bij zitbank loopt u RD (blauw). 
Beneden neemt u het eerste smalle graspad L 
(blauw).  Negeer breed graspad rechts omhoog. 
(U verlaat hier de blauwe route). U passeert een 
draaihekje (stegelke). Aan de T-splitsing bij het 
volgende stegelke gaat u L het brede graspad 
omlaag.  Aan de doorgaande weg gaat u R.  
Negeer trappenpad scherp links omhoog. Vlak 
daarna gaat u voor de T-splitsing met ANWB 
wegwijzer R over het smalle pad langs de zitbank.  
Na 100 m., waar de doorgaande weg naar rechts 
buigt,  gaat u bij geel paaltje, en lantaarn (3113) L 
het pad door het weiland omlaag met even verder 
links van u afrastering en akker (10-2015).  
Beneden gaat u L over de veldweg/graspad met 
rechts van u de  Worm, die hier de grens vormt 
tussen Nederland en Duitsland.  Aan de 3-sprong 
bij zitbank en ’t Bakkes gaat u L de asfaltweg 
omhoog. 
 

(In dit Bakkes wordt door de inwoners van Rimburg 
10 x per jaar circa 100 vlaaien per keer gebakken. ‘t 
Bakkes staat op de fundamenten van een oud 
lijkenhuisje waar in een ver verleden de lichamen van 
overleden niet-katholieken of zelfmoordenaars 
werden bewaard).  
 

Aan de 3-sprong in Rimburg gaat u RD 
(rood/groen). Steek voorbij wegkruis de 
doorgaande weg over en ga RD (fietsroute 
46/groen/Hoolgrub) de smalle holle asfaltweg 
(fietspad) omhoog. 
 

3. Na 250 m. gaat u R (blauw) het trappenpad 
omhoog.  
 

(Degene die 6 km loopt, volgt hier RD (blauw) de 
mooie holle weg langs de betonnen wand verder 
omhoog. Negeer zijpaden.  
 

(Omhoog lopend passeert u na 150 m. bij zitbank 
links de uit hout uitgekerfde “Heks van Brunssum”. 
Dit herdenkingskunstwerk van de 
kettingzaagkunstenaar Roel van Wijck staat op de 
plek waar van 1932 en 1934 het podium van het 
openluchttheater heeft gestaan. Aan de andere kant 
van de weg, waar nu twee boomzitstoelen staan, 
zaten de toeschouwers. “De Heks van Brunssum” 
was één van de voorstellingen, die toen hier zijn 
opgevoerd. De opbrengsten van de voorstellingen 
waren bestemd voor de bouw van een kerk in de wijk 
Lauradorp).  
 



  blz 3 van 3 

 

Boven waar de smalle asfaltweg haaks naar rechts 
buigt, gaat u bij verbodsbord L over het graspaadje 
langs de bosrand en akkers. Ga dan verder bij **** in 
punt 5).  
 

Meteen boven aan de trap gaat u L het steile pad 
omhoog door het Rimburger bos.  (U loopt dus niet 
RD langs het rechtsgelegen weiland). Vlak daarna 
gaat u voor de deels kale en gespleten 
beukenboom en bij oude liggende boomstammen 
R (oranje stip). Meteen daarna buigt het pad links 
omhoog en meteen daarna naar rechts.  (U loopt 
nu dus evenwijdig aan de bosrand en het rechts 
beneden gelegen weiland). Aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD (blauw). Meteen daarna aan 
de 3-sprong loopt u RD (blauw) omhoog en even 
verder loopt u het brede trappenpad omhoog. 
Boven bij de St. Jozef kapel en 3 zitbanken gaat u 
R (blauw) omlaag.  
 

(De kapel is gesticht in 1951 door de oud-strijders 
van Rimburg naar aanleiding van hun behouden 
terugkeer na de WO II. Later zijn de namen van de 
oud-strijders uit Waubach, Groenstraat, Lauradorp en 
Abdisschenbosch vermeld).  
 

Beneden aan de asfaltweg gaat u L (blauw/rood) 
de mooie holle weg omhoog. Bijna boven, waar 
de asfaltweg bij zitbank naar links buigt, gaat u R 
(Heikleverweg) het bospad omhoog. Negeer 
zijpaadje rechts. U verlaat het bos met links van u 
een akker.  
 

4.   Let op!  40 m verder gaat u R het smalle 
bospad in. (Dit paadje is ca. 30 m. voordat u bij een 
zitbank komt). Negeer meteen zijpaadje rechts. Na 
10 m. gaat u aan de 3-sprong L over het smalle 
bospaadje. (U loopt nu even evenwijdig aan de 
bosrand en links ziet u de zitbank). Negeer 
zijpaadjes. Het pad daalt met links van u een 
weiland. Aan de 3-sprong voorbij granieten 
“boskruisje” loopt u RD met links van u de 
afrastering van een weiland. Het pad wordt een 
dalend pad. Beneden gaat u R de asfaltweg 
omlaag.  Aan de 4-sprong in Rimburg bij groot H. 
Hart beeld en  café d’r Eck, een leuke pauzeplek,  
gaat u L (Palenbergerweg).  
 

(Hier staat links de grote monumentale typisch 
Limburgse carré-boerderij genaamd Hoeve de 
Kruisstraat (1822/1838)).   
 

Loop rechts over het trottoir.  

(U passeert links de voormalige basisschool van 
Rimburg).  
 

Negeer twee zijwegen links (Cremelsbrugge) en 
loop RD.  
 

(U loopt hier over de oude Romeinse weg Via 
Belgica. Zie infobord “”Rimburg in de Romeinse tijd”).  
 

Tegenover huisnr. 26 en bij bord “Einde 
bebouwde kom Landgraaf” en bij de 
grensovergang gaat u L (Valkerhofstadt) omhoog 
langs de  grote carréhoeve “Gut Valkerhofstadt” 
(1845).  Voorbij de ingang van de hoeve en 
voorbij het onder de mooie treurwilg staand 
wegkruis wordt de klinkerweg een smalle 
stijgende klinkerweg langs de bosrand. U 
passeert een wilduitkijkpost.      
 

5.  Boven vlak voor de 3-sprong met voor u 
woningen in het Duitse Marienberg gaat u scherp 
L door het hek en loop het verharde pad omlaag, 
dat een eindje verder een grindweg wordt.  Volg 
nu 1 km het pad RD het natuurgebied Mariental, 
de voormalige zand- en kiezelgroeve Marienberg. 
Aan de 3-sprong RD. Bij keerpunt (lus) gaat u L 
omhoog.  
 

(Boven heeft u prachtig uitzicht over de groeve).   
 

Boven aan de smalle asfaltweg bij zwerfstenen en 
zitbank gaat u L.  
 

(Hier ziet u voor u de kerk in Scherpenseel).   
 

Negeer veldweg rechts.  (Voor u ziet u weer de 
watertoren). Aan de 4-sprong bij zitbank, waar de 
asfaltweg naar rechts buigt,  gaat u RD over de 
veldweg. Aan de 3-sprong loopt u RD 
(Akerweg/blauw).  Aan de volgende 3-sprong gaat 
u L verder over de Akerweg.  Aan de T-splitsing 
gaat u L omlaag.  Neem dan bij verbodsbord de 
smalle asfaltweg R (Hoolgrub/fietsroute 41) 
omlaag. Vlak daarna, waar de smalle asfaltweg 
links omlaag buigt, loopt u RD over het 
graspaadje langs de bosrand en akkers.   
****Negeer in het bos zijpaden links en blijf het 
bospad langs de afrastering van de camping 
volgen. U komt weer bij de ingang van de 
camping waar u op de camping binnen of op het 
terras van de restaurant “Bie Os op de camping”, 
de sponsor van de wandeling, de wandeling kunt 
afsluiten met een hapje en drankje o.a. koffie met 
vlaai. Laat de vriendelijke uitbaatster Wilma even 
weten wat u van deze wandeling vond. 

 
 

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.   

 
 


