Rondom Zuid-Limburg etappe 1
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Aken en Wormdal: Aken - Herzogenrath
U begint aan een spannende tocht, net buiten de grens van ons vertrouwde landje.
Minstens zo opwindend is de tocht ernaartoe. Komt u met de trein dan zijn de eerste
tekenen van Duitsland al zichtbaar in Heerlen, waar u op de Euregiobahn moet
overstappen. Trein- en grensminnend Nederland staat hopelijk in 2018 te juichen als de
Drielandentrein tussen Luik, Maastricht, Heerlen en Aken gaat rijden, maar zo'n overstap
op een lokaal, grensoverschrijdend boemeltje is eigenlijk veel leuker. Euregio: uit de
naam klinkt de gedachte van het verenigde continent. Die vereniging was er ook in de tijd
van Karel de Grote. Het zal alleen met wat minder bureaucratie en meer wapengekletter
zijn gegaan. Niet Brussel was toen de hoofdstad, maar Aken. Hier verbleef de keizer het
liefst. De historische stad - zo dicht bij Nederland - is dan ook een mooi begin voor een
wandelroute rondom Zuid-Limburg. De keizersstad doorkruist u tussen de twee
overgebleven stadspoorten uit de 13e/14e eeuw. Op uw stadstocht ziet u de
Elisenbrunnen, de Dom, de Poppenfontein en het raadhuis. Eenmaal de stad uit klimt u
de Lousberg op voor het mooie uitzicht bij de obelisk, om daarna richting het Wormdal te
lopen. Deze groene oase volgt u tot aan het eindpunt in Herzogenrath, maar niet zonder
een klim eruit naar de ruim 400 jaar oude mijn Gouley en Burg Wilhelmstein uit de 13e
eeuw.Voor alle etappes zie: www.wandelzoekpagina.nl/rondom-zuid-limburg
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Routebeschrijving
Op plein voor station (Ausgang City) verkeersweg oversteken en deze naar L volgen. Na
200 m loopt u langs een driehoekig grasveldje. Aan het einde daarvan ziet u de
stadspoort (Marschiertor) en gaat u scherp RA de Wallstrasse in. Direct voorbij kerk LA
Marienplatz. RD trap afdalen en verder RD tot op plein (Alter Posthof). Ga hier RD via
schuifdeuren passage door (als schuifdeuren gesloten zijn op het Alter Posthof RA door
steeg, onderdoorgang door, LA en weer RA langs voorzijde theater). Weer buiten weg
naar R volgen. De voorzijde van het theater aan uw rechterhand passeren en dan even
verder, net voor de zuilengalerij met de Elisenbrunnen LA de straat in. U heeft dan aan
uw rechterhand de Elisengarten (archeologische vitrine in park). Passeer de Dom aan uw
linkerhand en ga RD de Krämerstrasse in langs de beroemde poppenfontein. Direct na
fontein LA naar Katschhof (plein) en daar RA naar achterzijde van raadhuis.
Daar RA en direct weer LA langs zijkant van raadhuis (weer Krämerstrasse). Op de Markt
gekomen deze RD oversteken en daar de straat in (Pontstrasse blijkt verderop). Op
kruising met stoplichten RD Pontstrasse vervolgen. Na 100 m komt u bij een kerk uit op
een asfaltweg die u naar L volgt (nog steeds Pontstrasse). Ga onder oude stadspoort
(Ponttor) door en vervolgens via oude schans onder weg door: houd daarbij de cel
(munitiemagazijn?) aan uw linkerhand en ga dan schuin RA richting uitgang. Trapje op en
direct RA verder omhoog. Bovengronds houdt u de dubbele weg waar u net onderdoor
bent gegaan aan uw rechterhand. Na 300 m is er aan uw rechterhand in het park (in de
middenstrook van de dubbele weg) een overblijfsel van een bolwerk. Hier LA
Kupferstrasse in. Loop aan de rechterkant van deze straat. Waar bos begint RA trap op.
Op kruising RD richting kerk. Nog voor kerk bij bankje LA en direct R aanhouden. Aan
einde LA naar kruising van wegen met beeld van duivel en vrouw.
Ga hier RD over het voetpad dat gescheiden door een hekje naast de weg loopt. Even
verder buigt dit voetpad naar R en gaat steil omhoog. Bij pilaren R aanhouden naar trap.
Boven komt u bij een obelisk (aan rechterhand). Ga dan verder over de asfaltweg met de
berghelling aan uw rechterhand en even verder de watertoren aan uw linkerhand. Circa
50 m voorbij de watertoren RA trap af en dan LA. Op 2e driesprong scherp RA. Op
kruising LA en 50 m verder RA trap af naar schuilhut. Hier LA en bij asfaltweg deze naar
R volgen. Waar de weg een bocht naar R maakt gaat u door de opening in het hek.
Trapje af en dan direct R aanhouden trap verder afdalen. Houd nu steeds de weilanden
aan uw rechterhand. U maakt daarbij een bocht naar R en in een ruime bocht naar L
komt u langs een bijenkast. 100 m voorbij die bijenkast houdt het weiland aan uw
rechterhand op. Hier RD het bos in om 100 m verder uit te komen op een asfaltweggetje
bij huisnummer 1C.
RA naar en door poort. U komt uit in de bocht van de doorgaande weg die u naar L volgt
(u volgt nu de witte X). Na 850 m komt u bij de schoorsteen van de katoenfabriek.
Let op! Het pad waarover de route loopt is ondergraven door bevers en afgesloten. Blijf
vanaf de katoenfabriek de doorgaande weg volgen. Na 300 m op driesprong R
aanhouden. Vlak voor de snelweg RA weg parallel aan snelweg. Waar de weg na een
kleine 700 m naar R buigt gaat u RD onder de L244 door. Ga dan verder bij *
Hier RA weggetje in met aan rechterhand beekje. Bij een stuwdam (waterval) buigt het

pad naar L, gaat langs een vijver en komt dan op een parkeerplaats. Parkeerplaats
oversteken richting Biergarten Zum Schönen Soerstal en daar weg naar L nemen
(Sonnenweg blijkt bij huisnummer 15). U komt vlak langs de drukke L244 aan uw
rechterhand te lopen en staat dan op een driesprong met voor u de snelweg A4. Hier RA
L244 onderdoor *en dan LA via tunneltje A4 onderdoor. RA klimmende asfaltweg in. Dit
wordt later een grindweg met verderop uitzicht op de rioolwaterzuivering (de twee
handgranaatvormige reservoirs zijn vergisters). Bovenaan bij obelisk RD langs bosrand
(bos aan linkerhand).
Het pad maakt een bocht naar R met aan uw linkerhand een wal met vrijgekomen
boomwortels. Direct na die wal LA omlaag. Aan einde LA en 30 m verder RA. U loopt nu
door het dal van de Worm met de open vlakte aan uw rechterhand. Bij een schuilhut
maakt het pad een bocht naar L. Ruim 700 m verder negeert u een pad naar L (de
telefoondraden gaan wel langs dit pad mee naar L). Na 200 m op driesprong R
aanhouden. U loopt even verder pal langs de Worm. Na 400 m komt u uit op een
asfaltweg (witte X slaat hier af). Hier RA brug over, direct LA en slechts even verder bij
slagboom RA trap op. Bovenaan oude spoortracé volgen. Bij viaduct omhoog en dan LA.
U komt bij een hoek van een weiland met daarin een alleenstaande eik. Hier op kruising
RD en dan direct op Y-splitsing L aanhouden (ruiterpad). Beneden bij vijvertje RA naar
open vlakte. Daar LA naar 3 grote stenen eieren en direct RA langs bankje omhoog naar
meer eieren en uitkijkpunt.
Volg verder de eieren en ga even verder een voetgangerssluis door. Een paadje naar R
negeren. Aan einde weer voetgangerssluis door en op asfaltweggetje LA omlaag. Na 200
m RA voetpad in (u volgt nu weer de witte X). Aan uw linkerhand kijkt u weer in het dal
van de Worm. Beneden komt u bij de ingang van een mijngang van de Grube Gouley.
Circa 80 m verder bij huis LA grindweg langs bosrand in. U komt uit op een asfaltweg bij
het leegstaand hotel-restaurant Alte Mühle. Volg de asfaltweg slechts heel even naar R om
dan aan het begin van de bocht het voetpad omlaag te nemen. Negeer een ruiterpad
naar R en negeer vervolgens bij een schuilhut een pad naar L. Even verder op driesprong
L aanhouden en dan ruiterpad schuin naar L negeren. Het pad klimt naar boven en komt
uit bij de toegangspoort van Burg Wilhelmstein.
Hier niet met de weg mee naar R maar LA een paar treden af en het dalende voetpad
volgen tot de parkeerplaats beneden. Hier LA en dan via voetgangersbrug Worm over.
Weg even volgen en dan RA voetpad in. Een pad naar L negeren. Op volgende
driesprong RA en even verder langs schuilhut. Op Y-splitsing R aanhouden smaller pad
in. Aan uw rechterhand stroomt beneden u de Worm. Het pad buigt naar L en vervolgens
gaat u direct RA steil omhoog. De Worm stroomt nog steeds R van u. Aan einde RA via
bruggetje Worm over. Op asfaltweg bij informatiebord over Grube Furth LA. Einde van
asfaltweg RD over voetpad. U negeert eerst een ruiterpad naar R en houdt dan op een Ysplitsing R aan (het andere pad omlaag is een ruiterpad). Voor brug over Worm RA trap
op.
Even verder op de splitsing R aanhouden door een oude groeve waarna u weer
samenkomt met het andere pad. Verderop met bocht van hoofdpad mee naar R buigen
(de witte X steekt hier af) en direct weer LA langs andere groeve. Blijf nu steeds het
hoofdpad volgen. Na 650 m heeft u aan uw linkerhand een aflopend weiland. Aan het

einde van het weiland komt u bij een bankje en richtingsaanwijzer op een viersprong (wat
ruimer genomen kan dit ook een vijf- of zessprong genoemd worden). Hier met een knik
RD richting Herzogenrath (het pad met 2 paaltjes in). Het hoofdpad volgend langs een
parkeerplaats komt u uit in een straat. De straat (Furtherstrasse) blijven volgen. Na een
kruising heet de straat Weidstrasse. Deze eindigt na 200 m bij een parkeerplaats waar u
iets naar L het voetpad ingaat richting de kerk. Daar drukke weg oversteken en even RD
langs kerk en dan na huisnummer 27 LA. Blijf RD lopen. U komt over een plein met
winkels en komt dan uit in de Kleikstrasse. Etappe 2 gaat hier LA. Voor het station gaat u
RA en direct weer LA Bahnhofstrasse.

Praktische informatie
Lengte van de wandeling
19 km
Beginpunt
Station Aachen Hauptbahnhof. Bereikbaar per trein vanaf Heerlen (zie
www.nsinternational.nl of www.db.de; tot 2018 moet u overstappen op Herzogenrath) of
per bus 50 vanaf station Maastricht (zie www.9292.nl).
Eindpunt
Station Herzogenrath. Vanaf hier kunt u de trein nemen naar Heerlen (zie www.ns.nl of
www.db.de).
Horeca
Diverse horeca in Aken
*Teuterhof
Teuterhof 1A Würselen
wu.teuterhof.de
*Restaurant Burg Wilhemstein
Wilhelmstein 1 Würselen
www.burgwilhelmstein.de
*diverse horeca in Herzogenrath
Overnachten
*Diverse mogelijkheden in Aken
*Platz für Camping
Branderhofer Weg 11, Aken
www.aachen-camping.de
*Eurode Live
Bergenstrasse 14 Herzogenrath
www.eurode-live.de
*Hotel zur Brücke
Kleikstrasse 42 Herzogenrath
www.hotelzurbruecke.eu
*Abdij Rolduc (etappe 2)
Heyendallaan 82 Kerkrade
www.rolduc.com

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.

