
Kontakt
Projekt WasserWege der NaturFreunde NRW

 www.wasserwege-nrw.de

  www.facebook.de/WasserWegeNRW

contact WaterWeg Worm:
NaturFreunde Herzogenrath-Merkstein
herzogenrath-merkstein@wasserwege-nrw.de

activiteiten worden georganiseerd door de 
Naturfreunde Herzogenrath-Merkstein voor 
meer informatie kijk op 
www.naturfreunde-merkstein.de

De Naturfreunde NoordRijn-Westfalen 
(Duitsland)

Vrije tijd in de natuur, milieubescherming, sociaal 
beleid, natuursport en cultuur, dit alles heeft zijn 
plek bij ons. De focus ligt op mensen en hun be-
hoeften/wensen. We willen ons (in een groep) 
prettig voelen, interessante mensen ontmoeten en 
onszelf als persoon ontwikkelen.
Met het project genaamd ‘’Wasserwege’’ willen we 
doormiddel van de interactieve wandelingen men-
sen inspireren met onze wateren. Er zijn maarliefst 
vijftig lokale groepen in de deelstaat NoordRijn-
Westfalen (Duitsland).

Wanneer u meer wil weten, bezoek dan onze web-
site:

www.naturfreunde-nrw.de

WaterWeg Worm
Deze grensoverschrijdende „WaterWeg“ werd 
in het kader van het  project „WaterWege“ tus-
sen de „Naturfreunde NRW“ en de Naturfreun-
de Herzograth- Merkstein  ontwikkeld.
Dit pad laat de bezoekers kennis maken met 
een uniek landschap van onze regio.
Verder informatie over het gebied is terug te 
vinden op  overzicht - , infoborden  (11)en een 
interactief bord. De geschiedenis (glasindustrie, 
mijnbouw, grens) en het ecosysteem worden  
uitgelegd. Verder verteld de Ijsvogel (story tel-
ling) over zijn  leefruimte.

Het projectteam wenst u veel plezier bij het 
wandelen van deze „WaterWeg“!

informatie WaterWeg Worm

Lengte: 5,4 km

Bewegwijzering: doorlopend

Fiets: niet geschikt

Kinderwagen: niet geschikt

Rolstoel: niet geschikt

Begaanbaarheid: vlak, soms wat hellend 
terrein, bij nat weer of hoge 
waterstand zeer drassig

                              

Donatie

Wilt u ons WaterWegproject en/of het werk van de 
"Natuurvrienden" steunen? Dit kan door middel 
van donaties:
Sparkasse Dortmund
IBAN DE 55 4405 0 199 0141 023071
Kennmmerk: "WasserWege"

Bereikbaarheid
OV
Vanuit Heerlen neemt u  de Arriva sneltrein richting 
Aken Hbf.  tot station Herzogenrath.  Hier kunt u 
overstappen in de  buslijn HZ3 (bus vertrekt voor de 
station) en rijd tot bushalte „Haus Worm“. Hierna 
loopt u verder  onder  de spoorbrug    en  ziet u de 
Baalsbruggermolen aan de rechter kant liggen.
Te voet vanuit   station Herzogenrath loopt u langs 
het parkeerhuis aan de rechter kant van het station. 
U verfolgt de Bicherouxstrasse tot aan de rotonde 
(1 km) hier slaat u links af oder de spoorbrug door  
tot u aan de rechterkant de Baalsbruggermolen  
ziet.

Fiets
Fietsnetwerk  knooppunt 22  (Grenzstrasse/Kirch-
rather Strasse). Hier  kunt u de fi ets veilig naast  de 
brug te stallen

Auto
Navigatiesystem: Baalsbruggermolen, Baalsbrug-
gerweg 28, 6464 EL Kerkrade
Vanaf de buitenring Parkstad ( N300 )  neem afs-
lag Eygelhoven, rijdt door richting Haanrade (duitse 
grens) de Baalsbruggermolen . Hier bestaat par-
keergelegenheid langs de Merksteinerstraat/Kirch-
rather Strasse.

© NaturFreunde NRW
info@naturfreunde.de
foto's: NaturFreunde NRW
drukking: GHOSH DRUCK Düsseldorf

WaterWeg Worm

Hartelijk dank namens de Naturfreunde aan de

NaturFreunde NRW



Routebeschrijving

Het pad is  een  rondweg en begint bij de Baals-
bruggermolen (informatiebord). Speciale be-
wegwijzering begeleiden naar de Grenzstras-
se, links langs het terrein van een hondenclub 
en langs de spoorweg. Daar kruist  de weg de 
Worm  en loopt  nu over Nederlands grondge-
bied tot aan de brug  aan de Wolfsweg en ero-
ver hen ( Anna Nöhlen brug/  Nievelstein).
Hierna loopt de weg naar rechts langs de spoor-
weg  Aken-Mönchengladbach. Onder de spoor-
brug door naar links en na enkele meters naar 
rechts de Josef Ubachsweg in richting Natur-
park Worm. Rechts voor  het huis van de „Hei-
matfreunde“ verlaat hij  het terrein en gaat 
een helling op. Boven aangekomen vervolgt 
hij zijn route richting links met een mooi uit-
zicht over het Wormdal. Hierna buigt de weg 
af richting naar links, een geasfalteerde weg 
op richting  de zandgroeve „Am Hochfeld“ en 
buigt bij de poort weer rechtsaf. Aan het einde  
van het hek heeft men een mooi uitzicht op de 
zandgroeve en het grote zonnepanelenpark. 
Na dit uizichtpunt (bord 12) vervolgt  het pad 
zijn weg richting de Mühlenweg.  Aan het ein-
de van deze weg  buigt hij rechtsaf en na 50 
meters weer naar links. Hier loopt hij rechtdoor 
tot hij via de wei rechtsaf naar de Bicherouxs-
trasse afdaalt. Van hier uit links naar de Kirch-
rather Strasse tot hij aan de rotonde links de 
Kirchrather Strasse onder de spoorbrug door  
weer bij het beginpunt uitkomt.

Vanaf de route van dit wandelpad kunt u ook 
makkelijk en snel het Kasteel van Herzogen-
rath (Burg Rode) en het kloostercomplex van 
Abdij Rolduc bereiken. Beide liggen op onge-
veer 1,5 km vanaf het wandelpad en zijn een 
bezoek waard.

Infopunten langs het pad
WaterWeg Worm

Overzichtbord Baalsbrugger Molen

1. Worm
2. Welkom aan de  Worm
3. Revier
4. Ecosysteem ooibossen langs de Worm

(interactieve tafel)
5. Voedsel
6. Afvalwater
7. Kanaliseering en natuurlijke verloop 

van de Worm
8. Bever
9. Nivelstein

10. Flessenvijver
11. Natuurpark Worm-Wildnis
12. Worm als grens
13. Landschap en landschapbescherming

Naast de informatie op de borden 
vindt u  nog een QR-code. Via de QR-
code zijn verder foto`s en achtergrond-
informatie enz. beschikbaar

Bhf. / station
Herzogenrath (1km)

WaterWeg Worm
NaturFreunde NRW

"Rund um Merkstein"
(Rundweg / wandelpad,

 Naturfreundehaus 3 km) 

Haltestelle / bushalte
Merkstein- Haus Worm
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Nivelsteiner Sandwerke und Sandsteinbrüche
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