
Abdij ROLdUC
Vlak na het verlaten van de Abdij Rolduc 
fietst u linksaf over het onverharde pad. 
Vanaf het fietspad langs de drukke 
‘Roderlandbaan’ (N299) verdwijnt de 
abdij langzaam uit het zicht. Duitse 
knooppuntbordjes 20  22  wijzen u keurig in 
de richting van de Duitse grens. Al na enkele 
meters fietst u Herzogenrath binnen dat 
samen met Kerkrade de Euro pa stad Eurode 
vormt. 

GRENSRiViER dE WORm
Deze grensroute volgt de loop van de rivier 
de Worm, die ontspringt in Aken. De rivier 
stroomt in noordelijke richting door de 
gemeente Würselen, Herzogenrath, Übach-
Palenberg, Geilenkirchen en Heinsberg 
om uiteindelijk in de Roer uit te monden. 

Van Herzogenrath tot Übach-Palenberg 
fungeert de rivier als grensrivier met de 
Nederlandse gemeentes Kerkrade en 
Landgraaf.

Volg knooppuntbordjes 42  35  36  Vlak 
voor fietsknooppunt 36  passeert u kasteel 
Rimburg

 KAStEEL RimbURG
Het kasteel ligt net buiten het gelijknamige 
Nederlandse kerkdorp Rimburg, op het 
grondgebied van de Duitse gemeente 
Übach-Palenberg. Het is een 12e-eeuws 
kasteel en het werd in de loop van zijn 
bestaan meerdere keren verwoest en 
kreeg zijn huidige uiterlijk pas aan het 
einde van de 19e eeuw. Van de buitenste 
vestinggordel om het kasteel is nog een 
13e-eeuwse toren op het kasteeleiland 
binnen de grachten aanwezig. Tussen 
1949 en 1963 was het het kasteel met 
omgeving geannexeerd door Nederland. 
Het kasteel is nog altijd particulier bezit en 
is niet voor het publiek toegankelijk. Bij het 
kasteel hoorde ook de Rimburgermolen.

Volg knooppuntbordjes 61  in de richting 
van Übach Palenberg 62  63  en fiets dwars 
door het dal van de rivier de Worm. Onder 
de rook van de dorpen Geilenkirchen 
en Teveren fietst u ter hoogte van het 
gehucht Frelenberg westwaarts in de 
richting van knooppunten 64  65  40  

Na het passeren van vele wegkruizen in  
de omgeving van Scherpenzeel bent u 
opnieuw omgeven door weilanden.  
Na het buurtschap Marienberg volgt 
u knooppunt 41  in de richting van de 

Nederlandse grens waar het dorpje 
Rimburg u welkom heet op Nederlands 
grondgebied.

De route loopt heel even bergop door 
het hellingbos in de richting van Ubach 
over Worms 46  U fietst over de golvende 
Jufferweg in de richting van Eygelshoven. 
Aan de horizon ziet u torens van de 
voormalige steenkolenmijn Julia die in 
1974 werd gesloten.

U volgt knooppunt 43  en fietst door de 
prachtige Anstelvallei langs het stuwmeer 
de Cranenweyer. Het stuwmeer behoort 
tot het domein van Kasteel Erenstein. De 
Cranenweyer beslaat een oppervlakte van 
ongeveer 20 ha. Het heeft een 

Cranenweyer

Abdij Rolduc

Afstand: 36 km
Parkeren: Abdij Rolduc: Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade

Kasteel Rimburg

Grensrivier de Worm

PARKstAd 
limbuRg
gRENs
ROutE



regulerende functie en voorkomt 
wateroverlast in de voormalige gemeente 
Eygelshoven en van overbelasting van de 
Worm) Ook heeft het meer een recreatieve 
functie als visvijver.

Ter hoogte van knooppunt 43  bent u een 
steenworp afstand verwijderd van GaiaZOO. 
Deze dierentuin werd al viermaal gekozen tot 
mooiste dierentuin van de Benelux. U volgt 
knooppunt 44  en fietst over het domein van 
Kasteel Erenstein.

 KAStEEL ERENStEiN
Kasteel Erenstein is gebouwd in de 14e 
eeuw en bestaat uit twee haaks op elkaar 
staande vleugels. Na de Franse revolutie 
kwam het kasteel in bezit van twee broers 

en zij verkochten het kasteel in 1900 
aan de Paters Franciscanen. De 
Franciscanen breidden het kasteel uit 
met een extra vleugel. Halverwege deze 
eeuw kwam het kasteel in bezit van de 
gemeente Kerkrade en begon men in 
1962 tot 1970 met de restauratie. Op 
dit moment fungeert het kasteel als 
Hotel-Restaurant en straalt het een 
vorstelijk allure uit.

U volgt knooppuntten 3  20  door de wijken 
Terwinselen, Kaalheide en Bleierheide in 
de richting van het eindpunt van deze 
Grensroute.

    
    PARKStAd LimbURG 

Welkom in het dynamische Parkstad Limburg, 
de snelst groeiende toeristische bestemming van 
Nederland! Deze route loopt dwars door de regio 
Parkstad Limburg. Het betreft de acht meest 
oostelijk gelegen gemeenten van Zuid-Limburg. 
De naam Parkstad roept landelijke én stedelijke 
associaties op. Dat komt doordat aan de steden 
en dorpen, weidse parken en natuurgebieden 
grenzen. Een gebied van uitersten en 
contrasten... Regio Parkstad Limburg is winnaar 
in de categorie ‘Beste Reisbestemming ter 
Wereld’ van de Tourism of Tomorrow Award 2016. 
WTTC staat voor World Travel & Tourism Counsil 
en is gevestigd in Amerika. Deze wereldwijde 
autoriteit op het gebied van reizen en toerisme 
kiest ieder jaar o.a. de meest vooruitstrevende 
reisbestemming ter wereld. Nog nooit is 
Nederland voor een WTTC Award genomineerd, 
laat staan een regio in Nederland als beste 
reisbestemming. Parkstad Limburg, Zuid-
Limburg, heel Limburg is hier enorm trots op!
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Volg knooppunten: 
20 - 22 - 42 - 35 - 36 - 61 - 62 - 63 - 64   
65 - 40 - 41 - 109 - 46 - 43 - 44 - 3 - 20 
 
00  Duits fietsroute knooppunt 
00  Nederlands fietsroute knooppunt
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