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2 Landenroute 

Ubach over Worms 
gemeente Landgraaf 

6-10-15 km 

 
 

Wandelroute geschikt voor elektrische rolstoelen, 
scootmobielgebruikers en kinderwagens. 

niet geschikt voor handbewogen rolstoelen 
 

Algemene gegevens 
 
R  = rechts 
L  = links 
Rd  = rechtdoor 
 
Het wel of niet gebruik maken van stoepen wordt 
aan de eigen beoordeling over gelaten. 
Het volgen van de route is geheel op eigen 
verantwoordelijkheid. 
Het meenemen van een mobiele telefoon is altijd aan 
te bevelen. 
 
Daar deze route ook over Duits grondgebied gaat 
moet er zeker een ID bewijs meegenomen worden. 
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Tijdens deze wandelroute: 
 

      
 

      aangepast toilet aanwezig 

      horeca gelegenheid toegankelijk 
  

deze route heeft een lange steile helling naar 
onderen en naar boven en is daarom niet geschikt 

voor handbewogen rolstoelen 

plantengids goed te gebruiken 

 terras toegankelijk 

 verschillende rustplaatsen 
 picknickplaats/speeltuin toegankelijk 

route veelal door de natuur 
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Aanrijdroutes: 
 
Vanuit Heerlen: 
via Groene boord richting Landgraaf. 
U komt via de Heerlenseweg uit bij de verkeerslichten op 
het "Streeperkruis" punt in Schaesberg. 
Hier links Pasweg later Kampstraat richting Ubach over 
Worms. 
Deze weg blijven volgen door Nieuwenhagen.  
Hoogstraat rotondes 1/2,(rechtdoor), onder autoweg 
door Nieuwenhager Heidestraat. 
Op splitsing links aanhouden Kantstraat. 
Weg volgen tot Rotonde. 
Hier rechts Europaweg-Zuid. 
2 de weg links Kloosterstraat. 
 
Vanuit de richting Brunssum of Kerkrade via de 
N299: 
neem de afslag Nieuwenhagen en volg de richting 
Ubach over Worm. 
Op splitsing links aanhouden Kantstraat. 
Weg volgen tot Rotonde. 
Hier rechts Europaweg-Zuid. 
2 de weg links Kloosterstraat. 
 
Vanuit Kerkrade via de N 597: 
in Ubach over Worm de 5

de
  straat rechts. 

 
Vanuit Brunssum via de N597: 
in Ubach over Worms de rotonde rechtdoor, dan 2

de
 

straat links. 
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De route start in Ubach over Worms, gemeente 
Landgraaf, bij Zorgcentrum Heereveld aan de 
Kloosterstraat 25. 
 
Hier zijn voldoende parkeergelegenheden. 
Ook bij de iets verderop gelegen sportvelden aan de 
Kloosterstraat is ruim gelegenheid tot parkeren. 
In het zorgcentrum kan gebruik gemaakt worden van het 
aangepast toilet; in het restaurant kan iets gebruikt 
worden van 09.30-12.00 en van 14.30 tot 21.00 uur. 
Tussen 12.00 en 14.00 uur is er de ‘open eettafel’ 
(warme maaltijd); u kunt zich daarvoor een dag van te 
voren aanmelden op 045- 5312988. 
 
We verlaten Heereveld en gaan L de Kloosterstraat in 
richting veld. We komen langs de sportvelden.  
 
Aan de rechter kant ligt een zorgboerderij, die vanaf het 
1

e
 weekend van mei open is (van zondag tot en met 

woensdag van 14.00 tot 18.00 uur) tot en met het 
tweede weekend september.  
Op het toegankelijk terras kunnen zelf gebakken 
producten gebruikt worden. Aan te bevelen! Hier is ook 
een toegankelijk toilet.(045-5326841)  

 
Verder 
door 
aan de 
rechter 
kant een 
boerderij 
met veel 
dieren. 
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Bij de T-splitsing L, (Akerweg). Bocht naar R volgen. 
Na de zitbank met het wegkruis Rd, (weg naar rechts 
negeren) en de Scherpenseelermolenweg naar beneden 
volgen. Die gaat nogal steil naar beneden. 
Bij de kruising in het plaatsje Rimburg oversteken, de 
Brugstraat in.  
 
Op deze kruising ligt links het café D’r Eck met een 
toegankelijk terras. 
In de Brugstraat ligt R de kerk van Rimburg. Tegenover 
deze kerk vindt u in de nis van het huis uit 1826, een 
beeld van St. Jozef. 
                                      
Voor de 6 km. route 
zie bladzijde 8: Neem 
het pad vóór de kerk 
etc. 
  
Voor de 10 km. route: 
De brug over de Worm 
oversteken. Dit is de 
grens tussen Nederland 
en Duitsland. 
 
Na 20 mtr. bij knooppunt (Knotenpunkt) 36 fietsroute 
richting Geilenkirchen Palenberg Rd. 
Rechts een oproep tot vrede en links een 
herdenkingskruis. 
 
Aan de rechterkant ligt kasteel Rimburg. Dit is privé 
gebied van Baron von Branchits, en dat niet betreden 
mag worden.  
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Voor de spoorwegovergang L en deze weg blijven 
volgen. U passeert het station Ubach-Palenberg. Bij de 
parkeerplaats rechtdoor richting Naherhohlungsgebiet. 
Onder de brug door. 
Bij knooppunt (Knotenpunkt) 61 L en direct R het kleine 
hellinkje op, het park Baesweiler in. Dit is de hoogste 
route door het park. Hier is het heuvelachtig met mooie 
uitzichten, veel banken. In dit park is van alles te doen 
aan sporten zoals tennis, tafeltennis, waterfietsen, 
midgetgolf en er is een speeltuin en mooie vijvers.  
 
Hier is ook een horeca gelegenheid die het hele jaar 
open is (09.00 tot 22.00 uur, in de winter tot 18.00 uur). 
Er is een toegankelijk terras en toilet (sleutel vragen). 
 
Voor de 15 km. route (met uitbreiding naar Willy 
Dohmen park, gratis toegankelijk) zie bladzijde 9. 
 
Voor de 10 km. route: met het terras aan uw 
rechterhand gaat u L de laagste route door het park 
volgen. De vijver rechts laten liggen, het pad met het 
bruggetje R en dan direct L.  
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1
e
 R en de bocht linksom volgen. Bij het bruggetje Rd, 

richting Ubach-Palenberg. 
Aan de rechterkant liggen grasvelden en voetbalvelden. 
We komen dan op het punt waar we het 
Naherholungsgebiet zijn binnengegaan dat uitkomt bij 
het station Ubach-Palenberg. Hier R en het pad langs 
het spoor terug.  
 
U komt weer bij het kasteel Rimburg. Rd brug over.  
 
Neem het pad na de kerk L, Kapelweien en houd rechts 
aan. 
 
6 km. route: Neem het pad vóór de kerk R, Kapelweien 
en houd rechts aan. 
6 km. route én 10 km. route: 
 
Links liggen visvijvers (tijdens openingstijden is het 
terras toegankelijk om iets te drinken), rechts 
voetbalvelden. De verharde weg blijven volgen en Rd bij 
het speelterrein de bocht naar rechts volgen. 
Bij de grote weg oversteken en Rd het fietspad op. U 
komt in een stiltegebied. Dit gaat nogal langdurig 
omhoog. Einde fietspad R en dan L. Aan de linker kant 
ziet u de watertoren van 
Rimburg liggen. 
Eerste R, Akerweg. 
Bij de bomen en de bank L. 
Hier bent u weer op de weg, 
Kloosterstraat, van het begin 
van de route. Weg blijven 
volgen tot bij Zorgcentrum 
Heereveld.  
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Voor de 15 km. route met uitbreiding naar Willy 
Dohmen park (privé park voor publiek toegankelijk) 
Met de rug naar de trappen van het terras het pad rechts 
langs de vijver aanhouden tot u aan een viersprong 
komt, u gaat rechtdoor (niet het pad omhoog). Dit pad 
komt uit bij het pad langs het spoor, hier L. Dit volgen tot 
aan de rijweg en spoorwegovergang. Hier L. Weg volgen 
tot een groot kruispunt. Het is aan te bevelen om ruim 
vóór het kruispunt  het rechter trottoir te nemen. 
Hier R tot aan de linker kant het Willy Dohmen park staat 
aangegeven. Hier de weg oversteken naar de ingang 
van het park. 
 
Dit park is op werkdagen open. In het weekend is het 
toegankelijk door bij het museum dat op het terrein van 
het park ligt een sleutel te (laten) vragen. Openingstijden 
van 1 oktober tot 1 april van 8.00 tot 17.00 uur en van 1 
april tot 1 oktober van 8.00 tot 20.00 uur.  

 
In dit park uitkijken welke paden u neemt 
want vele zijn erg steil, maar het is 
mogelijk om tot het laagste punt te 
komen waar prachtige vijvers liggen. 
Ook even opletten met smalle wieltjes op 
de dwarse afwateringsgeulen in de 
paden. In dit park zijn vele stenen uit 
Zuid-Amerika te zien waarbij beschreven 
staat waar ze vandaan komen. Ook het 
kleine museum, in de buurt van de 
ingang, is de moeite waard.  
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Bij het verlaten van het park naar L de weg nog zo’n 200 
mtr. volgen. 
Dan het 1

e
 pad R inslaan, dit is een geasfalteerde 

veldweg waar geen gemotoriseerd verkeer buiten 
landbouwverkeer mag komen. Einde van dit pad naar L 
en tot voor de brug over de Worm. Hier R richting 
Naherholungsgebiet. Bij de brug naar L het 
Naherholungsgebiet ingaan. Over de brug naar R, langs 
de vijver het pad volgen tot aan het terras. 
Hier sluit de route weer aan op de 10 km route (zie blad 
7). 


