Rondom Zuid-Limburg etappe 2
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Wormdal en Teverener Heide: Herzogenrath - Schinveld
Na de val van Napoleon werden in 1814/15 op het Congres van Wenen afspraken
gemaakt over nieuwe grenzen in Europa. Het is daaraan te danken dat u op station
Herzogenrath uit de trein stapt en niet in Hertogenrade. Via Burcht Rode bent u zo weer
in het Nederlandse deel van het voormalige Land van Rode. De burcht is een geliefd
decor voor bruiloftspartijen. Ook Kerkrade en Herzogenrath zijn na hun gedwongen
echtscheiding weer in het huwelijksbootje gestapt. Sinds 1998 vormen zij de tweelingstad
Eurode. Het uitstapje door Nederland brengt u bij Abdij Rolduc. Het indrukwekkende
gebouwencomplex was een van de belangrijkste kloosters in de Lage Landen. Breng
vooral even een bezoek aan de abdijkerk. Via het Beerenbosch gaat de route langs de
rand van Kerkrade weer naar de Worm die hier de grens markeert. Aan Nederlandse
zijde volgt u het water over een spannend paadje. Aan de andere kant van de grensrivier
gaat het verder naar slot Rimburg. Daar verlaat u de veilige grens. Het beboste dal van
de Worm is inmiddels niet meer zo diep uitgesleten. Het groen bestaat nu uit twee keurig
aangelegde parken: het recreatiegebied bij Übach-Palenberg met de restanten van een
Romeins badhuis en het prachtige Willy-Dohmenpark met replica's van Maya- en
Aztekenstenen. Via de brink van Grothenrath gaat u naar de heide en plassen van de
Teverenerheide. De idyllische meertjes zijn ontstaan door klei-, zand- en grindwinning.
Weer in Nederland loopt u langs een paar laatste plassen in het bos alvorens uit te
komen bij de bushalte in Schinveld.Voor alle etappes zie:
www.wandelzoekpagina.nl/rondom-zuid-limburg
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Routebeschrijving
Met rug naar station RA langs bushalte en bij rotonde RD Bahnhofstrasse. Einde RA
(Kleikstrasse) en dan bij rotonde onder spoor RD. Na 100 m op kruising RD en dan direct
met bocht van weg mee naar L. Na 100 m RA trap op en poort door. (Als park gesloten is
volgt u de weg RD en neemt dan de 1e straat RA Burgstrasse. Ter hoogte van een poort
LA richting Kindergarten. Zie verder bij*.)
Bij podium nog even verder klimmen en dan direct RA (neem eerst even een kijkje bij
Burg Rode). Direct op splitsing R aanhoudend omlaag en even verder RA poort door.
Even RD richting Kindergarten *en daar LA en dan RA Klosterrather Strasse. Waar de
weg scherp RA overgaat in Mariënstrasse gaat u bij een kruisbeeld schuin LA 's
Hertogenraderweg. Na voetgangerssluis RD bospad. Trap op en LA weg langs
kloostermuur. Braveriken lopen verderop eerst langs de parkeerplaats (verboden
toegang) en gaan daar voorbij scherp RA langs de andere zijde van de parkeerplaats
naar de ingang van de abdij van Rolduc (breng vooral een bezoek aan de abdijkerk).
Voor ingang even LA naar hek en daarvoor LA voetpad langs hertenkamp.
Nu 4 vijvers aan rechterhand passeren en na die laatste met bocht mee naar R. Voor
helling weer met bocht mee naar L. RD gaand komt u op een asfaltpad met weldra zicht
op een hoge schoorsteen. Einde LA Grensstraat. Na 500 m weg naar R negeren
(Merksteinstraat). Nog even RD en dan LA Berenbosweg. Na 200 m schuin RA omhoog.
Boven gaat u nog vóór een trap RA naar een grasveld met bomen en steekt dit veld schuin
over naar de rechter achterhoek. Daar klimt u omhoog, gaat dan schuin LA verder
omhoog, negeert een pad naar R en gaat direct daarna aan einde pad
(driesprong) schuin RA. Waar het hoofdpad naar R buigt slaan 2 smallere paadjes af,
één naar L en de ander praktisch RD richting een vervallen betonnen bouwwerk. Dat
laatste pad moet u nemen. Aan einde LA en direct RA (dat is zo'n 20 m voor een net niet
zichtbaar fietspad). Op driesprong RA. Na een vijvertje aan uw linkerhand volgt even een
korte steile klim. Dan LA naar weg die u naar R volgt.
Na 80 m bij bushalte Menserstraat LA tegelpad en dan verder over klinkerpad met aan
rechterhand gebouw van Scouting. Dit wordt een smal bospad. Houd verderop R aan. Bij
witgepleisterd huis RD paadje vervolgen achterlangs kerk. Bij kerkhof RA klinkerweg. Aan
einde LA asfaltweg en direct weer RA naar spoorwegovergang. Daarna klaphek door en
even verder stroomt de Worm aan uw rechterhand. Blijf nu steeds op het pad langs de
rivier tot u na 1,3 km bij een brug komt. Deze brug over en dan LA langs andere oever
van Worm (volg nu de witte X). Na 750 m met bocht mee naar R, spoorweg over en 30 m
verder LA. Met spoor steeds aan linkerhand hoofdweg blijven volgen. Deze is verderop
geasfalteerd is. Op driesprong bij knooppunt 35 LA. U gaat de spoorweg over (soms lang
wachten op meer dan een trein). Even voorbij slot Rimburg LA en dan nog voor brug met
schildpadden RA Zwei-Schlösser-Allee langs rivier. Na 1,4 km weg onderdoor.
Naar station Übach-Palenberg
Voor viaduct RA en doorlopen tot spoor. RA naar station.
Van station Übach-Palenberg:
Vanaf aankomst op perron 2 (als u van Herzogenrath komt) via tunnel naar andere kant
van spoor. RA langs spoor over asfaltpad en dan eerste weg LA. Waar deze weg even
verder naar R buigt RD naar Worm en daar RA onder weg door (witte X volgen).

Na 200 m op een T-splitsing tussen 2 bruggen de rechter brug over. Direct na die brug
LA en direct weer RA. Een vijver en de restanten van een Romeins badhuis aan uw
linkerhand passeren. Direct daarna op driesprong RD en 10 m verder op Y-splitsing L
aanhoudend licht omhoog. RD gaand passeert u even verder aan uw linkerhand de
speeltuin, horeca en midgetgolfbaan. Daarna hek door en 80 m verder schuin LA naar
lagergelegen pad langs oever van meer. Op viersprong LA en op fietspad RA met Worm
aan linkerhand, na brug aan rechterhand. Op kruising met asfaltweg deze naar L volgen
(de witte X gaat hier RD). Na 100 m RA In der Rott. Na 200 m LA naar de fascinerende
'Klangbrücke' waarover u het Willy Dohmenpark bereikt.
Direct in park op een vijfsprong (als u de 2 paden wat meer naar L meerekent) RD. Dan
een weg naar L negeren (deze loopt naar het graf van Willy Dohmen), even steil afdalen
en dan RA en direct weer LA (aan rechterhand dan gras). Aan einde (bij bord met tekst
over Mayasteen, zie andere zijde) LA en dan op Y-splitsing bij steen met opschrift Willy
Dohmenpark L aanhoudend omlaag. Direct na eendenvijver aan rechterhand (links van u
ligt een grote vijver met fontein) RA langs o.a. een kalendersteen van de Azteken. Op
driesprong bij groen huisje LA. Het pad volgen tot even voorbij een uitkijkpunt waar u RA
gaat naar de uitgang van het park. Op weg LA en op kruising RD (Hasenbuschstrasse).
Na 150 m op vijfsprong 2e weg naar R in richting knooppunt 65. Verderop wordt de weg
een woonstraat. Op kruising RD Püttstrasse. Met bocht van weg mee naar L; weg wordt nu
halfverhard. Op T-splitsing RA. Op kruising RD en 150 m verder LA landweg in. Na 350
m op driesprong RA en even verder op kruising met asfaltweg RD Zum Hochmoor. Op
volgende kruising ook RD asfaltweg tussen velden en akkers. Op volgende kruising LA.
Op volgende kruising weer LA. Even verder RA grindpad.
Loop bij een begrafenis uit respect even terug naar de vorige kruising. Daar LA en bij de
weg weer RA. Ga verder bij **
Op kerkhof met pad mee naar L buigen achterlangs kerk en dan RA langs zijkant kerk.
Op asfaltweg deze naar R volgen. **Passeer brink van Grothenrath aan rechterhand.
Daar even voorbij op driesprong van asfaltwegen RD Grenzweg in. Op kruising RD
halfverhard pad richting groepje bomen en wegkruis. Daar op T-splitsing RA. Doorlopen
tot bosrand en daar LA. RD gaand zit u even verder op de gele route die u nu geruime tijd
gaat volgen.
Aan einde RA langs parkeerplaatsen en dan langs metalen hek RD via asfaltweg
natuurgebied Teverener Heide in. Na 200 m bij infomannetje LA asfaltweg. Na 150 m RA
voetpad in. Na 400 m een pad schuin naar L negeren. Blijf nu het hoofdpad 1 km volgen
tot aan het einde op een grote driesprong. Hier LA (naast het pad loopt dan een
ruiterpad). Bij driehoekige gedenksteen voor Grube J.J. Borger RD. Voor een
plassengebied buigt het pad naar R en omhoog. Daarna 1e pad LA. Circa 50 m voordat
het pad bij een grote plas naar R buigt gaat u LA. Het pad maakt eerst een flauwe en dan
een scherpe bocht naar R. Na 600 m aan einde bij grote plas LA langs kleinere plas. Na
600 m komt u uit in de bocht van een asfaltweg. Steek deze weg eerst over en volg dan
het voet-/fietspad RD met de weg aan uw linkerhand (gele route gaat RA). Na 1 km aan
einde pad LA over asfaltweg langs bosrand. Na 200 m RA bosweg in. Na 200 m is er aan
uw rechterhand een open stuk in het bos met in het midden een sloot.

Ga het smalle pad in met aan rechterhand die sloot. U gaat het bos weer in en komt na
wat bochten eerst langs een klein plasje aan uw rechterhand en dan bij een grote plas.
Hier scherp LA (nu gele route volgen). Even verder paadje naar R negeren. Het pad buigt
naar R en komt dan weer langs de grote plas. RD gaand komt u vervolgens weer bij een
kleinere plas waar u een smaller paadje naar L negeert. Na dit meertje op driesprong LA.
RD gaand bos uit lopen en vervolgens op kruising bij bankje ook RD (gele markering
slaat hier af). Bij bebouwde kom RD blijven lopen tot aan einde van weg bij driehoekig
grasveld (hier blijkt dat u net op de Groesweg liep). Hier LA en direct bij huisnummer 29
RA. Voormalig schoolgebouw aan rechterhand passeren en dan nog even RD tot einde.
Hier RA langs Bushalte A Gen Bies. Langs plein bij winkelcentrum RD (Beekstraat). Aan
einde LA naar de kerk en bushalte Wilhelminaplein.

Praktische informatie
Lengte van de wandeling
28
Beginpunt
Station Herzogenrath, bereikbaar met de trein vanuit Heerlen, zie www.ns.nl of
www.9292.nl
Eindpunt
Bushalte Schinveld WilhelminapleinA gen Bies Schinveld. Vanaf hier kunt u bus 28 naar
Kerkrade nemen. Iets verderop bij de kerk (halte Wilhelminaplein) kunt u ook bus 36
richting Sittard of Heerlen nemen. Zie www.9292.nl voor reisinformatie.
Inkorten
U kunt deze etappe in tweeën knippen door in Übach-Palenberg de trein te nemen of te
overnachten. (10,5/17 km).
Horeca
* Burgcafé (Burg Rode)
Burgstrasse 5 Herzogenrath
www.burgrode.de
* Kloosterbrasserie De Kanunnik (Abdij Rolduc)
Heyendallaan 82 EP Kerkrade
www.rolduc.com
* Seetreff-Wurmtal
Recreatiegebied Wurmtal (Übach-Palenberg)
www.seetreff-wurmtal.de
* Restaurant Jägerhof
Waldstraße 7 Grothenrath
Op zondag vanaf 10:00 open, andere dagen pas 's middags.
www.jägerhof-geilenkirchen.de
*Diverse horeca in Schinveld
Overnachten
*Diverse mogelijkheden in Herzogenrath
*Abdij Rolduc
Heyendallaan 82 Kerkrade
www.rolduc.com
*B&B Educo Boerderij
Rinckberg 29 Rimburg
www.educoboerderij.nl
* Hotel Weydenhof
Kirchstraße 17 Übach-Palenberg

www.weydenhof.de
* De Brenkberg
Bouwbergstraat 126 Schinveld
www.brenkberg.nl

Deze route is opgenomen in de wandelgids 'Een wandeling Rondom Zuid-Limburg'. Zoek
je grenzen op en spijker je Frans en Duits bij op deze internationale tocht van 11 stevige
etappes. Zuid-Limburg staat dan wel te boek als een on-Nederlands landschap, maar
voor het echte buitenlandgevoel moet u toch even ons mergellandje uit. Deze wandelgids
is te zien en te bestellen op www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

