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Praktische informatie:

Afstand: 9 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Kerkrade Centrum 
Stationsstraat 70
6461 EJ Kerkrade
Coördinaten: 50°51'40" N   6°3'31" E

Horeca: 
In centrum

Onderweg geen horeca
1. Vanaf uitgang station plein RD oversteken, na Continium (een 
museum) weg ook oversteken, aan overkant RA en kort daarna  
bij scherp LA, stijgend asfaltwandelpad. Boven verder gaan over 
linker wandelpad van Deken Quodbachlaan (staat wat verderop). 
Aan einde van pad naar links op trottoir deze weg blijven volgen, 
maakt bijna gelijk linkerbocht. Aan einde Stationsstraat RD 
oversteken (Einderstraat). Kruispunt Engerweg RD. Op marktplein 
RA, loop aan linkerkant van plein. Aan einde passeert u rechts  
van u standbeeld van mijnwerker, daar RD. Kort daarna in flauwe 
rechterbocht RD (Niersprinkstraat) richting Stadspark, blijf RD 
gaan en ga links van de weg lopen. Verkeerslichtenkruispunt met 
Koningsweg RD en aan overkant schuin LA stadspark in. Volg één 
van paden naar dierentuin voor u. Daar aangekomen voor hek 
daarvan LA en volg met rechterbocht dierentuinhek rechts van u. 
Na de wat dalende bocht op driesprong bij lantaarnpaal 12135 LA 
langgerekt park in met links gazon en vijver, blijf pad volgen.  
Aan einde voor grote vijver RA en na 10m LA. In haakse linker-
bocht bij bankje RA over stukje gras en daarna LA over asfalt.
  
2. Kruising fietspad RA, tunnel door, 10m daarna LA en weer 
tunnel door. Let op: 30m daarna in rechterbocht scherp LA, trapje 
op en kort daarna op omgekeerde Y-splitsing met rechterbochtje 
mee, bosrandpad met rechts van u graslanden en na 500m een 
flinke klim.  

Na het gezellige centrum wandelt u door het bijzonder mooie stadspark 
naar en langs de Vloedgraaf: een diepliggende beek in een bosravijn. 
Daarna kuiert u over zeer fraaie voetpaden en wandelwegen langs de 
Crombacher- en Bleijerheiderbeek. Deze beken vormen de grens tussen 
Nederland en Duitsland. Die Bleijerheiderbeek is hier en daar slechts 
twintig(!) centimeter breed en ligt in een bijzonder florarijk bosdal. 

Een leuke wandeling waarmee u kennismaakt met dit door vele routema-
kers 'vergeten', maar oh zo mooie hoekje van Zuid-Limburg.
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Honden: aan de lijn

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1620/8028

http://routefabriek.nl/routekaart/1620/8028
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200m na die klim op Y-splitsing bij trap rechts aanhouden, dalend 
pad, rechts ziet u (vis)vijver. Op hoek daarvan bij vissteigertje LA 
omhoog. Onoverzichtelijke drukke weg voorzichtig RD oversteken, 
trap op en RD blijven gaan, halfverhard pad, onderweg passeert u 
rechts van u een ronde kap. Let op: eenmaal op asfalt passeert u 
asfaltwegje naar links, richting kapelletje. 5m daarna RA, dalend 
pad. Kort na dalende rechterbocht loopt u langs bosravijn (l) met 
beneden beek waar u uit moet zien te komen: na grote hulststruik 
over pad naar eigen keuze afdalen naar die beek en daarvoor LA, 
volg pad met beek rechts. Blijf paden langs die beek volgen.
 
3. Waar u rechts groen brugje over beek ziet RA daaroverheen, 
volg daarna pad met rechter- en linkerbochtje, loop pad uit. 
Op kruising met asfaltwegje RD, fietspad (Hamweg). Na linker-
bocht loopt u spoortunnel door, gelijk daarna schuin LA omhoog. 
Loop pad uit, negeer zijpaden. Aan einde op T-kruising (naar 
rechts gaat smaller pad) LA, halfverhard pad. Let goed op: al na 
ca 100m, nog voor grasveld, RA, zeer vaag graspaadje met links 
dat gras en strak rechts bosrand. Na wat dalende bochtjes aan 
einde voorzichtig drukke weg oversteken en aan overkant RD, ook 
vaag graspaadje met (aan overkant van weg) blauw wandelaar-
bord op paal, nu met rechts gras en links bosrand. Al na 50m bij 
hoek van hekje LA bos in. Na getrapte afdaling op breder pad RA 
en beneden bij bankje op asfaltwegje LA. Verderop ziet u in 
bochten rechts Crombacherbeek met aan overkant Duitsland.  
Blijf pad langs beek volgen (brugje naar rechts negeren). Wat 
verderop volgt rechterbocht, wordt asfaltpad en gaat door stukje 
bos. Daaruit komend bij bankje en grote eik RD blijven gaan.
 
4. Na wat graslandjes op Y-splitsing links aanhouden.  
Blijf nu consequent paden langs (soms slechts 20cm brede) beek 
volgen. Voor bebouwing wordt pad stenig en maakt linkerbocht 
omhoog. Daarna RD, tegelpad tussen gaashekken. U ziet huisnr 7 
al en gaat daarvoor LA. Na rechterbocht aan einde LA (Voorter-
straat). 
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Tegenover hoge GSM-mast, RA (Vroenstraat) en al na 10m LA 
(Klein Nullandstraat). Na 2 rechterbochten wordt dit Groot Nul-
landstraat. Na huisnr 15 LA (Maria Gorettistraat). Na huisnr 188 
ook LA, voetpad langs Baamstraat en na 30m op Y-splitsing RA. 
50m daarna kruising fietspad RD en volg asfaltpad, links ziet u 
grasveld/hek. Aan einde RA naar rotonde, steek Domaniale 
Mijnstraat over en RD (Stationsstraat), met paar minuten  
bent u bij het station.


