251 RIMBURG 13,3 km – 6 km
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Deze wandeling met veel bos en lichte hellingen loopt langs het schilderachtige riviertje de Worm naar
Haanrade. De route bestaat uit twee lussen met een verbindingsstuk. Neem zelf proviand mee. In het begin
is een stukje langs de Worm waar hoge brandnetels kunnen staan, draag bij voorkeur een lange broek en
neem eventueel een stok of paraplu mee. Doe deze wandeling bij voorkeur niet in de zomer!

blz 2 van 3
GPS-afstand 13300 m, hoogteverschil 65 m en looptijd 2.50 uur.
Startadres: Café zaal D’r Eck, Brugstraat 16, Landgraaf (Rimburg).

251 RIMBURG 13,3 km – 6 km
1. Met de rug naar de ingang van het café gaat u L
(Brugstraat). Negeer zijweg rechts. U passeert de
H. Drievuldigheidkerk (1726).

(Aan de overkant van de Worm ziet u de groene
grote loodsen van het voormalig legerdepot
Eygelshoven).

(Via de linker deur komt u in de Mariakapel, waar u
een kaarsje kunt aansteken. Via de kapel heeft u ook
een uitzicht op het interieur van de kerk. Tegenover
de kerk ligt de pastorie (1826) met het beeld van Sint
Jozef met Kind in muurnis. De Brugstraat was het
laatste stuk van de Romeinse handelsweg (Via
Belgica) op Nederlands grondgebied, die van het
Franse Boulogne-sur-Mer naar Keulen liep).

Aan het einde buigt het pad naar links en loopt u
licht omhoog naar een grindweg.

Via de brug, waarop twee grote schildpaden
staan, steekt u het riviertje de Worm over en loopt
u Duitsland binnen. Aan de 3-sprong bij infobord
en groot vredesmonument gaat u R.
(Op de 12 verticale planken staat in 10 verschillende
talen de tekst “Weet die u haat leert, zal u niet
verlossen”).
U passeert links kasteel Rimburg.
(Het kasteel dateert uit de 12e eeuw en bestond
oorspronkelijk uit een donjon, een verdedigbare
woontoren. De huidige vorm stamt uit het einde van
de 19e eeuw).
Tegenover het kasteel staat (wit gebouw) de
voormalige watermolen Rimburg.
(Voor meer info zie groot infobord (ook NL), dat u
even verder rechts passeert).
Na 120 m, waar de smalle asfaltweg naar links
buigt, gaat u bij (klinker)parkeerplaats R over het
brede graspad langs de 53 km lange Worm/Wurm,
die hier grensrivier is.
(Als u de smalle asfaltweg RD volgt, dan komt u vlak
daarna bij zitbank met mooi zicht op het kasteel).
Volg dit pad circa 1 km. Aan het einde van het
brede graspad en waar twee waterlopen
samenvloeien, gaat u even naar links en blijf dan
rechts van de akker lopen.
2. Het pad eindigt voor een boom. (Op dit punt ziet
u rechts weer twee waterstromen samenvloeien). Ga
voor de boom R en meteen daarna (bij betonnen
paaltje) gaat u L over het paadje langs de Worm.
Volg nu enige tijd het paadje langs de Worm,
eerst tussen het struikgewas en (mogelijk)
brandnetels door, later over weidegrond.

(Degene, die 6 km loopt, gaat hier L en volgt de tekst
vanaf punt 8).
3. Ga hier aan de grindweg R (verbindingsstuk).
Aan de 3-sprong bij fietsknooppunt 42 steekt u R
de houten brug over en ga dan meteen L door het
klaphek naast het ijzeren hek. Volg nu geruime
circa 1.3 km het wandelpad langs de Worm. Bij
stenen trapje naar visvijver buigt het pad naar
rechts. Boven gaat u RD door het klaphek en
steekt u de spoorlijn (Euregiobahn) over. Aan de
T-splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat u R
(Kloostervoetpad) de doodlopende klinkerweg
omhoog.
4. Vlak voor het kerkhof neemt u het eerste smal
paadje L (dus niet de trappen!).
(U passeert de achterkant van de
Jezuskerk van Haanrade (1931)).

H. Hart van

Net voorbij wit woonhuis (nr. 149) gaat u schuin R
omhoog via het pad het bos in. Blijf RD lopen en
negeer stenen trap rechts omhoog. (Links ligt
basisschool de Blokkenberg). Aan het einde gaat u
R langs de parkeerplaats.
(Hier staan twee zitbanken, een mooie pauzeplek).
Aan de kruising gaat u R (Haanraderweg)
omhoog. Bij de eerste weg rechts (Frans
Halsstraat) steekt u de Haanraderweg over en
loopt u aan de overkant via het pad het bos in.
Vlak daarna buigt het pad rechts omlaag en gaat
daarna weer omhoog.
5. Aan de 3-sprong voor greppel gaat u L. Boven
aan de ongelijke 4-sprong gaat u L. Aan de 3sprong met breed bospad gaat u RD omlaag.
Negeer zijpad links omlaag. Loop RD parallel aan
de huizenrij. Let op! Neem het eerste bospad
schuin R steil omhoog en houd rechts aan.
Boven aan de 3-sprong gaat u L. Aan de volgende
3-sprong gaat u weer L. Boven aan de 4-sprong
gaat u R over de smalle asfaltweg. Negeer
zijpaden en volg nu geruime tijd dit verharde pad
RD.

6. Steek de doorgaande weg (Haanraderweg) over
en ga L omhoog. Neem de eerste weg R (Paulus
Potterstraat). Aan de 3-sprong gaat u RD. Aan de
T-splitsing gaat u L (Rembrandt van Rijnstraat)
omhoog. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R
over het pad en houd rechts aan. U loopt links
over een sportveldje tot aan de bosrand en ga dan
R. In de hoek neemt u het linker paadje omlaag.
Blijf dit pad RD volgen. Aan de T-splitsing voor
het sportcomplex van Haanrade gaat u L over het
asfaltpad. (Loop dus niet links de woonwijk in).
Negeer zijpad links. Aan de kruising, waar het
verharde pad ophoudt, loopt u RD over het
onverharde pad. Negeer zijpaden. Aan de
asfaltweg gaat u L.
7. Beneden aan de T-splitsing gaat u R. Aan de
kruising RD. Steek beneden de doorgaande weg
over en ga L. Neem dan de eerste weg R
(Wolfsweg). Steek de spoorwegovergang over.
Aan de kruising gaat u RD (fietsroute 42). De weg
wordt een smal asfalt- bospad. Steek de houten
brug weer over en ga dan meteen L over de
grindweg. (U loopt weer het verbindingsstuk).

8. U passeert een zitbank en steek de
spoorwegovergang over. Na 30 m gaat u L over
het grindpad en volg geruime tijd dit pad door de
mooie natuur.
(Links ziet u boven bij een bos, de 35.7 m hoge
rijksmonumentale watertoren van Rimburg (1926), die
te bezichtigen is. Boven op de toren heeft u prachtig
uitzicht).
Aan de 3-sprong gaat u RD langs de spoorlijn
Aken-Mönchengladbach. Het pad buigt rechts
omhoog. Aan de T-splitsing gaat u L. Let op! Vlak
na het verkeersbord “spoorwegovergang” gaat u
R het bos in en neem dan meteen het linkse pad.
Negeer zijpad scherp rechts omhoog. Vervolgens
daalt het pad. Aan de 3-sprong gaat u L omlaag
en steekt u de spoorwegovergang over. Volg nu
de asfaltweg RD naar Rimburg. (Links heeft u nog
mooi zicht op kasteel Rimburg). Steek de brug weer
over en loop RD terug naar het leuke café, de
sponsor van de wandeling waar u binnen of op
het terras, nog kunt nagenieten van de wandeling
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