Wandelroute – Langs Wurm en Rolduc – Limburg
Deze Op Verkenning beschrijft een ca. 14 km lange rondwandeling vanaf het
station van Kerkrade. Na het verlaten van Kerkrade gaat de wandeling via de
linkeroever van de Wurm over Duits grondgebied, door de bossen naar Burg
Wilhelmstein en Alte Mühle. Van daar gaat het langs enkele voormalige mijnen
en via de rechteroever van de Wurm terug. Eenmaal weer in Nederland voert de
wandeling over het uitgestrekte terrein van de abdij van Rolduc en langs de
kloostergebouwen. De verdeling verhard/onverhard is ongeveer 30/70 procent.
Vergeet niet paspoort of Identiteitskaart mee te nemen.
Openbaar vervoer naar Kerkrade
Raadpleeg voor uw reis www.9292ov.nl of de websites www.ns.nl of www.veoliatransport.nl voor trein of bus naar en van het NS station Kerkrade Centrum.
Wandelroute
1. Steek na het verlaten van het station Kerkrade Centrum het Museumplein
over en houdt het gebouw van Continium - Discovery Center Kerkrade, met
zijn kenmerkende in rood uitgevoerde uitbouw, links van u. Volg de
Stationsstraat tot de eerste weg links, Kapellaan. Volg deze laan en negeer
zijwegen en de viersprong met de bibliotheek. Blijf de Kapellaan volgen als
deze veel smaller wordt en vervolgens de linkerkant van de Markt vormt.
2. Steek de Markt in een rechte lijn over en ga bij het bereiken van de
Kloosterraderstraat RA. Volg deze straat tot de Poststraat, LA. Na 40m, RA,
Oranjeplein (hier halteert een aantal stads- en streekbussen). Steek bij de
verkeerslichten de viersprong over, Rolduckerstraat. Loop alsmaar RD tot de
rotonde en steek deze voorzichtig over; wandel verder tot vóór de ingang van
abdij Rolduc (kruisbeeldje op sokkel), RA, Kanunnik Ernstpad.
3. Dit pad passeert grenspaal 232A; loop verder tot een parkeerpleintje, RA.
Steek de weg (Eurode-Park) over, LA, en ga verder via het fietspad. Na 75m
met het fietspad mee RA, Alte Straße. Steek enkele meters voorbij de halte
van de lijnen 47/147 (richting Aachen) bij de verkeerslichten over en loop aan
de overzijde enkele meters naar rechts. Ga het trappetje af dat u op de
Pilgramsweg brengt; nu steeds RD op de dalende weg die het Wormdal in
voert, en negeer de zijwegen. In de verte is de steenberg van een voormalige
kolenmijn zichtbaar.
4. Aan het einde in een royale bocht naar links daalt de Pilgramsweg sterk en
vertakt zich; RA, het spoorwegviaduct over (Eisenbahnstraße) en direct weer
RA. Volg dit pad langs het spoor, negeer zijpaden en ga bij een smal
spoortunneltje RD richting Kohlscheid. Hier houdt de verharding op. Volg het
onverharde pad tot een Y-splitsing. Ga naar rechts en loop langs de
afrastering van een rioolwaterzuivering tot bij de verharde weg; steek schuin
naar rechts over en ga het houten bruggetje over.
5. Volg het flink stijgend pad en neem de eerste zijweg naar links, richting Burg
Wilhelmstein. Houd bij een onduidelijke Y-splitsing links aan en u ziet een
schuilparaplu. Negeer bij een bankje een zijpaadje links en volg het nu stevig
dalend bospad. Ga bij de eerste driesprong links en verder naar beneden. Ga
vlak voor de brug RA. Volg dit pad dat stijgt en daalt evenwijdig met de

meanderende Wurm. Neem op elke splitsing en bij iedere weg naar links
steeds het linker doorgaande pad en zorg er voor dat de Wurm steeds links
van u blijft.
6. Steek nabij een bushalte de verkeersweg K1 (Oststraße) schuin over en ga
even naar links; neem bij de Y-splitsing de weg rechts van de K1, ga de brug
over de Wurm over en bij de parkeerplaats RA. Negeer een zijpaadje rechts.
Wandel, de routebordjes A2 volgend, naar boven en houdt daar rechts aan.
Op het pleintje bevindt zich de ingang naar Burg Wilhelmstein (poort in een
torengebouw). Steek het pleintje in een rechte lijn over; of ga, als u een
bezoek aan de burcht hebt gebracht, de poort uitkomend RA.
7. Wandel langs het tweede parkeerterrein van de burcht en loop het bospad af.
Buig met het hoofdpad mee naar links en negeer alle zijwegen. Houd bij een
Y-splitsing rechts aan (loopt parallel met een ruiterpad). U komt langs een
tweede schuilparaplu en gaat RD. Negeer een zijpad links en wandel door tot
de verharde weg die, naar rechts buigend, langs HRC Alte Mühle voert
(gebouwen rechts van de weg). Volg de verharde Mühlenweg tot het bord
‘Herzogenrath, Stadtteil Kohlscheid’. De Mühlenweg gaat hier over in Am
Langenberg.
8. Ga direct na een betonnen wand aan de rechterkant RA, en loop opnieuw
langs een rioolwaterzuivering. Ook komt u – rechts van de weg – langs het
restant van een vroegere mijn. Negeer een opgaand zijpad naar links en
vervolg de wandeling onderlangs de helling. Aan het eind stijgt het pad en
komt weer uit op de K1. Blijf rechts van de weg lopen en ga bij de Y-splitsing
weer even naar rechts om via de parallelweg verder te wandelen. Opnieuw
over de brug en het parkeerterrein van de burcht.
9. Dit keer loopt u met de K1 RD tot bijna in de bocht naar rechts; steek hier
over en volg de naar rechts buigende (doodlopende) asfaltweg die het bos
ingaat (Alter Fuhrt). Ga op de driesprong RD over de asfaltweg en negeer
verderop een weg naar rechts (E8, Karbonroute). Volg de routeaanwijzing A1.
Houd bij een steen met een metalen bordje met daarop de tekst ‘Grube Furth
1769’ rechts aan (asfaltweg) en wandel langs een mooi bakstenen gebouw
dat eens hoorde bij de mijn Alte Fuhrt (zie infobord). Gebouw aan de
rechterkant.
10.
Volg de asfaltweg die hier naar links buigt en overgaat in een brede
onverharde bosweg. Negeer een ruiterpad dat scherp naar rechtsachter
omhoog gaat. Houd 50m verder op de Y-splitsing rechts aan, smal pad (A1).
In het bos alsmaar RD en negeer alle zijpaden. Het nu eens stijgende, dan
weer dalende bospad komt uit bij de Wurm. Links ligt een brug over de
Wurm; deze vormt een mooi plekje om naar de bochtige rivier te kijken. U
neemt nog voor de brug de betonnen trap die naar rechts voert.
11.
Neem boven aangekomen het rechter pad, RA. Ga na 175m op de
volgende Y-splitsing – dat is net voorbij een bankje – LA. Blijf dit slingerpad
volgen en negeer alle zijpaadjes. Volg bij twijfel de routeaanwijzing X1.
12.
U passeert de derde en laatste schuilparaplu (een mooi uitzichtpunt) en ga
bij de T-splitsing LA. Neem vervolgens het linker pad dat u consequent blijft
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volgen en dat via een brug over de Wurm tot bij een spoorbrug voert. Steek
deze over en ga RA, Hundforter Weg. Op de achtergrond is Burg Rode van
Herzogenrath zichtbaar. Loop dit pad uit met het spoor rechts tot aan de
brede verkeersweg, Schütz-von-Rode-Straße. Ga hier LA tot de
verkeerslichten en steek daar over om via de naar rechts buigende
Kleikstraße tot het toegangshek van Burg Rode te lopen. Ga hier LA,
Burgstraße en aan het einde van dit korte straatje RA, Hahnstraße. Op haar
beurt eindigt deze straat op de Marienstraße, LA.
13.
Neem ter hoogte van een groot stenen kruisbeeld het rechts van het kruis
gelegen stijgend betonnen voetpad, Hertogenrodenweg. Op de platen staat
de geschiedenis van Herzogenrath. Negeer zijpaden en loop dit bospad uit.
Een trap brengt u bij de achterkant van Abdij Rolduc, RA. en op een kruising
van bospaden LA (voetpad). Bij de volgende kruising opnieuw LA. Het pad
heeft een afrastering links; volg dit pad links de bocht om. Draai u ter hoogte
van een ijzeren hek een kwart slag naar rechts en loop, snel dalend, het
bospad af richting een vijver Ga vóór de vijver even naar rechts en direct
weer links. Loop tussen de twee vijvers door. Bij de T-splitsing met zitbank
LA om de vijver, ga RD en blijf bij de volgende, grote vijver rechts van die
vijver. Volg het pad omhoog naar rechts. U komt uit bij de poort van de abdij.
Loop weer richting de rotonde en ga wandel via de beginroute terug naar het
station.
LA = linksaf; RA =rechtsaf; RD =rechtdoor.
Horeca
In Kerkrade zijn aan het begin en einde van de wandeling cafés en
eetgelegenheden te kust en te keur. Horecagelegenheden onderweg: de in het
artikel besproken Burg Wilhelmstein en Alte Mühle. Vóór u op terugweg
Nederland binnen wandelt, komt u langs het centrum van Herzogenrath. Ook
daar vindt u de nodige horecagelegenheden.
2010.11.03
© Peter Oosterling, De Reiziger

3

