
Watertoren Landgraaf
De watertoren is een karakteristiek bouwwerk. 
De toren is in 1922 gebouwd in opdracht van de 
Mijnexplotatie Mij. Laura en Vereniging. U verlaat de 
camping De Watertoren. Met de rug naar de ingang 
van de camping gaat u naar rechts. Vervolgens gaat 
u de eerste zandweg naar links. U loopt tussen de 
velden door richting het bos. In het bos gaat u direct 
naar rechts. Bij de Y-splitsing gaat u naar links en 
volgt u de trappen naar beneden. Aan het einde 
van dit paadje, verlaat u het bos en gaat u naar links 
(verharde weg). Bij de T-splitsing gaat u naar rechts, 
de Rimburgerweg in. Voorzichtigheid is geboden. 
Voor het voetbalveldje gaat u naar links (verharde 
weg, Achter den Put). U gaat vervolgens de 
eerste weg naar links (Jufferweg).Deze weg blijft 
u rechtdoor volgen, negeer het eerste pad naar 

links. Geniet vooral van het prachtige uitzicht. 
Als u een verrekijker heeft meegenomen kunt 
u, bij goed weer, tot aan de Duitse Eifel kijken. 
Blijf deze weg enige tijd volgen en ga vervol-
gens de tweede weg linksaf (verharde weg). 
Rechts achter u ziet u het dorp Eygelshoven 
liggen. Blijft deze weg volgen totdat deze 
een bocht naar rechts maakt. Kijk hier even 
achterom. De berg die u in de verte ziet liggen 
is Steenberg Wilhelmina met daarop gelegen 
SnowWorld Landgraaf. 

SnoWWorLd Landgraaf
Hier kunt u het hele jaar genieten van de 
wintersportsfeer, zonder daarvoor honderden 
kilometers te hoeven reizen. SnowWorld heeft 
drie pistes en een 6-persoons stoeltjeslift. Op de 
voormalige mijnberg kunt u via de trap (met circa 
500 treden) omhoog “klimmen”. Bovenop de 
berg kunt u genieten van een prachtig uitzicht. 
U blijft rechtdoor lopen. Volg het pad langs 
het bos. Blijf het pad volgen door het bos 
(omlaag) en negeer de zijpaden. U komt nu 
bij de weilanden uit. U vervolgt de wandel-
route rechtdoor. U gaat door drie stegelkes 
(draaipoortjes) en uiteindelijk komt u uit bij een 
verharde weg (Rimburgerweg). Bij de verharde 
weg gaat u naar links. U loopt vervolgens 
langs De Rimburgerhoeve.

 de rimburgerhoeve
De Rimburgerhoeve (de originele naam is Huis 
Hoven) is een hoeve welke dateert uit de 19de 
eeuw. De hoeve is in het verleden grotendeels 
verwoest door een brand en wederom opge-
bouwd. Destijds werd de hoeve gebruikt voor 
de agrarische sector. Tegenwoordig is het een 
compleet vernieuwde hoeve met eetgelegenheid 
(D’r Auw Graanschuur). Tijdens een eventuele 

adempauze kunt u hier gebruik maken van een 
kopje koffie of een overheerlijke lunch. Na de 
Rimburgerhoeve blijft u rechtdoor lopen. Bij de 
Hoverveldweg steekt u de Rimburgerweg over 
richting het smalle bospad. U houdt rechts 
aan en loopt dit bospaadje omhoog (langs het 
huis). Bij de eerstvolgende T-splitsing gaat u 
naar rechts. Blijf dit pad volgen om vervolgens 
links bij de trappen omhoog te gaan. Het pad 
draait bovenaan de trappen iets naar rechts, 
blijf dit pad volgen. 

U blijft rechtdoor wandelen tot dat u in een wei 
arriveert. Steek de wei over richting het bos. 
Negeer de paadjes links en rechts van u en volg 
het licht stijgende pad. Aan het einde van dit pad 
komt u bij een T-splitsing. Hier gaat u naar links. 
Aan het einde van dit wandelpad houdt u 
rechts aan. U loopt voorbij een campingter-
rein. U nadert snel een T-splitsing waar u naar 
rechts gaat en voor het verkeersbord loopt u 
rechts naar beneden. Uiteindelijk komt u uit 
op een verharde weg. 

rimburg
Tot 1886 vormde Rimburg een aparte gemeente. 
Rimburg, een dorp met een rijke geschiedenis, 
werd al bewoond vóór onze jaartelling. Vanaf 
±1200 is de naam al bekend in verschillende 
schrijfwijzen: Rimborg, Ringburcht, Ringburg, 
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Rinckberg en het huidige Rimburg. Het 
oorspronkelijke karakter is nog herkenbaar 
aan enkele 18e en 19e eeuwse boerderijen; 
Rinckberg 2 en Rinckberg 22. Rimburg is 
in zijn geheel een beschermd dorpsgezicht. 
Rimburg wordt gescheiden van de Duitse 
plaats Übach-Palenberg door het grens-
riviertje de Worm. Het langgerekte dorp is 
prachtig gelegen in het Wormdal, 

ontstaan door een vroegere Maasarm. Het 
wordt omgeven door hellingbossen aan de 
Nederlandse en Duitse zijde. Op de verharde 
weg gaat u naar links. Vervolgens gaat de 
eerste weg naar rechts (Kapelweien).  
De weg maakt een bocht naar links, hier gaat 
u rechtdoor richting het riviertje de Worm. 

de Worm
De Worm is een riviertje dat even ten zuiden 
van Aken ontspringt. Het riviertje stroomt 
onder de stad door via een buizennet en 
komt bij de Europaplatz aan de opper vlakte. 
Hier stroomt hij richting de Roer. De Worm 
vormt hier de grens tussen Nederland 
en Duitsland. Voor de Worm gaat u naar 
links. U loopt met de stroom mee tot dat 
u uitkomt bij een verharde weg. Links ziet 
u een visvijver. Aan het einde van de weg 
ziet u aan de rechterkant Kasteel Rimburg 
liggen. De andere kant van de Worm is 
Duits grondgebied.

KaSteeL rimburg
De geschiedenis van dit kasteel gaat terug naar 
de Romeinse tijd. Op de ruïnes van het vroegere 
Romeinse metselwerk werd omstreeks 1200 
een nieuwe burcht gebouwd. Na 1300 groeide 
het kasteel uit tot één van de sterkste vestigingen 
van de omgeving. Momenteel is het kasteel 
eigendom van familie Von Braunchitsch. U blijft 
de verharde weg niet volgen, maar u gaat in de 
bocht (naar links) rechtdoor. U loopt langs het 
witte huis over een smal paadje. U komt weer uit 
bij het riviertje de Worm. Blijf rechtdoor lopen tot 
aan de brug. Deze brug loopt over de Worm en 
vormt tevens een verbinding tussen Nederland 
en Duitsland. Aan de overkant van de brug, aan 
de rechterkant, vindt u een gedenkteken van de 
tweede wereldoorlog. U loopt nu in de omge ving 
van de Via Belgica. Voor het vervolg van de wan-
delroute hoeft u niet de brug over te steken. 

via beLgica
Via Belgica is de naam van een 400 kilometer 
lange Romeinse heerbaan, die liep van Keulen 
naar Boulogne-sur-Mer aan de Noord-Franse 
kust. Het tracé van de weg, die in de eerste helft 
van de eerste eeuw werd aangelegd, doorsnijdt 
Zuid-Limburg ter hoogte van de lijn Maastricht-
Heerlen over een afstand van circa 40 kilometer. 
De Via Belgica diende een belangrijk militair, 
economisch en communicatief doel. Maar daar-
naast had de weg vooral culturele betekenis. Het 
was dus zeker niet alleen het Romeinse leger, dat 
profijt had van de weg. Ook voor de inheemse 
bevolking was de weg een zegen. 

U loopt naar links om vervolgens langs de kerk 
van Rimburg te wandelen. Bij café D’r Eck steekt 
u de weg over. Voor u ligt de Hoeve “De Kruis-
straat”. Deze hoeve is onlangs verbouwd tot 
appartement met een prachtige binnenplaats. 
De wandeling loopt hier omhoog. Bovenaan de 
berg neemt u de eerste onverharde weg links 
(Heikleverweg). U blijft deze onverharde weg 

volgen totdat u uitkomt op een verharde weg. 
Aan de rand van het bos gaat u naar rechts 
(Steenenbergweg). U blijft dit pad, door het 
bos, volgen. Tijdens het wandelen passeert u 
de St. Jozefkapel.

St. JozefKapeL
Deze kapel is een dankbetuiging. Als dank 
voor de soldaten die veilig waren teruggekeerd 
na de tweede wereldoorlog. Op 4 mei vindt 
op deze plek jaarlijks een herdenking plaats. 
Op deze datum worden tevens alle geval-
lenen van Ubach over Worms herdacht. Deze 
herdenkingsdienst wordt georganiseerd door 
‘de vrienden van de St. Jozefkapel’. Loop om 
de kapel en negeer het pad aan uw linkerkant. 

Blijf het wandelpad omhoog volgen en blijf 
rechts aanhouden. Volg dit smalle pad en hou 
na circa 15 meter links aan. Bij de “Zandberg” 
gaat u naar rechts, geniet hier even van het 
prachtige uitzicht. Blijf het linker pad volgen 
tot aan de T-splitsing. Bij deze splitsing gaat u 
naar links. U arriveert vervolgens bij trappen, 
deze daalt u af. De trappen komen uit op een 
verhard fietspad, hier gaat u rechtsaf. Bij de 
eerstvolgende T-splitsing gaat u naar links.  
U loopt langs de bosrand en langs de achter-
zijde van de camping. Deze weg blijft u volgen 
totdat u uitkomt bij de ingang van Camping 
De Watertoren. Dit is het eindpunt van de 
wandeling. We hopen dat u heeft genoten van 
de omgeving en de wandeling. 

Wormdal


