
Park Gravenrode is hét  

toe  ristisch kroonjuweel van 

Zuid-Limburg. Deze fietsroute 

passeert topattracties als 

Gaia Zoo, Megaland en Mon-

do Verde. Niet voor niets werd 

deze streek in 2009 bekroond 

tot winnaar van de EDEN 

Award.

 
GRENSRIVIER dE WoRm
Vlak na het verlaten van de Abdij Rolduc slaan 
we rechtaf. Vanaf het fietspad langs de drukke 
'Roderlandbaan' (N299) verdwijnt de abdij 
langzaam uit het zicht. Al snel verruilen we de 
drukte voor de rust van het Berenbos. Tijdens de 
steile afdaling over de 'Berenbosweg' wordt het 
getjilp van  vogels overstemd door het suizen van 
de wind. De 'Grensstraat' nadert in volle vaart. 
Duitse knooppuntbordjes (22) (42) wijzen ons 
keurig in de richting van de Duitse grens. Al na 
enkele meters fietsen we Herzogenrath binnen 
dat samen met Kerkrade de Europastad Eurode 
vormt. (35) De route 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.

Ter hoogte van kasteel Rimburg steken 
we de grens over naar Nederland. (36) 
(41) Via 'de Rinckberg' en de 'Linde-
gracht verlaten we het dorp Rimburg op 
weg naar knooppunt (46) in  Eygelshoven. 
De route voert ons langs weilanden en 
bosrijk gebied waar de watertoren van 
Rimburg  trots als rijksmonument bovenuit 
steekt.

PARK GRAVENRodE
Als we de spoorlijn van Landgraaf naar  
Kerkrade passeert, volgen de hoogtepunten van 
Park Gravenrode zich in een gestaag tempo op 
(46). De wereldtuinen van Mondo Verde bijten het 
spits af met een 5 sterren thema- en attractiepark 
waar vooral internationale tuinen worden getoond. 
De route snijdt dwars door natuur gebied  
'Anstelvallei' waar het beekje de Anstel stroomt. 
Op weg naar knooppunt (45) passeren we 
Megaland dat kan worden gezien als het grootste 
evene menten terrein van Limburg. Megaland 
ontstond in 1995 op het terrein van de Draf- en 
Renbaan Limburg. Het dankt haar bekendheid 
vooral aan het populaire Pinkpop-festival, dat er al 
sinds 1988 jaarlijks plaatsvindt. 

Net voordat we Megaland passeren, zetten we 
 koers naar knooppunt (11) Het pad krult als het 
ware om de Wilhelminaberg heen. De thuishaven 
van Snowworld is vergevings gezind en zorgt voor 
niet al te veel hoogtemeters. Deze voormalige 
steenkolenberg is ontstaan als afvalberg van de 
staatsmijn Wilhelmina, die hier van 1906 tot 

1969 gevestigd was. Onder het motto ' 
van zwart naar groen' kreeg dit gebied  
een re creatieve functie.

Na het passeren van de drukke 'Tunnelweg' 
fietsen we door de 'Sint Hubertuslaan' langs de 
Botanische tuin. De tuin die 1,5 hectare beslaat, 
herbergt 195 plantenfamilies. (44) Op het drukke 
kruispunt 'Kaalheidersteenweg - Kerkradersteen-
weg' zijn we een steenworp afstand verwijderd 
van GaiaZOO. Deze dierentuin werd al viermaal 
gekozen tot mooiste dierentuin van de Benelux. 

We volgen de route naar het startpunt van 
vandaag. Knooppunt (3) leidt ons dwars door de 
buurt Bleijerheide. Tot 1904 werd hier steen-
kool gedolven in de mijn Neuprick. Ook bij abdij 
Rolduc werd in eigen beheer aan kolenwinning 
gedaan. Nu kan de abdij worden gezien als 
het grootste behouden kloostercomplex van 
Nederland. Het complex, gesticht in 1104 door 
Ailbertus van Anthoing, kenmerkt zich door de 
verschillende bouwstijlen van  Romaans/Gotisch 
en Maaslandse renaissance. Tegenwoordig is het 
beter bekend als Conferentieoord & Hotel Rolduc.

Lengte: 24 km
Niveau: makkelijk 

Parkeren: Abdij Rolduc. Heyendallaan 82 Kerkrade
Vertrek / Aankomst: Abdij Rolduc
Deze route is niet geschikt voor racefietsen.

PARK
GRAVENRodE
RoUTE

Watertoren van Rimburg

De Anstelvallei ontwaakt in de vroege ochtendzon

Abdij Rolduc



PARK GRAVENRodERoUTE
Start: Parkeerplaats Abdij Rolduc

Volg knooppunten: 
22 (d) - 42 (d) -  35 (d) - 36 (d) - 41 - 46 - 47 - 45 - 11 - 44 - 3 - 42

Einde: Parkeerplaats Abdij Rolduc

(d): Roodkleurig duits knooppuntnetwerk
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