277 GELEEN 12,1 km – 6,4 km
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Deze gemakkelijke wandeling zonder steile hellingen maar wel met enkele heuvels gaat over mooie dpaden
door het Stammenderbos en langs de Geleenbeek naar Schinnen. Via de buurtschap Wolfhaag en het dorp
Puth loopt u naar Sweikhuizen. Dan loopt u langs het Danikerbos en de Geleenbeek weer terug. Er zijn
onderweg 4 pauzemogelijkheden: Na 4 km bij Gasterie Pijl 5, na 7 km bij café Bie Laurengske in Puth, na
8,2 km bij Gasterij Kasteel Terborgh en na 9,4 km bij Gasterie de Bokkereyer in Sweikhuizen.
U kunt de route inkorten tot 6,4 km.
Gps afstand 12100 m, looptijd 2.30 uur en hoogteverschil 56 m.
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Startadres: Transferium parkeerplaats Restaurant Brasserie De Biesenhof, Biesenweg 1, Geleen.
(Elke dag geopend van 10.00 uur).

277 GELEEN 12,1 km – 6,4 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R.
Steek de Geleenbeek over en ga meteen R over
het pad langs het wandelbord. (De 48 km lange
Geleenbeek ontspringt in een put op het erf van de
Hoeve Benzenraderhof
in het buurtschap
Benzenrade
(Heerlen)
en
stroomt
vlakbij
Stevensweert in de Maast). Negeer zijpad links en
volg het pad verder RD (Ommetje Sweikhuizen)
langs de Geleenbeek. Ga door het ijzeren
klaphek. Aan de schuine T-splitsing gaat u L over
het brede pad. Vlak daarna aan de 4-sprong aan
de bosrand gaat u R (oranje) door de bosrand.
Aan de 3-sprong voorbij ijzeren vervallen poortje
loopt u RD (oranje). Dit wordt even verder een
breed hol bospad. (Rechts ziet u het voormalige
retraitehuis St. Ignatius dat rond 1923 gebouwd is
door de kloosterorde der Jezuïeten. Het huis is in de
regio beter bekend als het Retraitehuis van
Spaubeek. Sinds vele jaren wordt het gebruikt als
asielzoekers opvang centrum). Boven aan de 4sprong bij weer een ijzeren hekje gaat u RD
(oranje) het holle pad omlaag. Negeer beneden
zijpad rechts. Meteen daarna aan de grote
ongelijke 4-sprong gaat u RD (oranje/rood-wit).
Negeer zijpaden en blijf RD (oranje) het brede
bospad door de bosrand volgen. Steek de smalle
asfaltweg over en loop RD (rood-wit/oranje) het
pad omhoog. Negeer boven bij klaphek en bij
grote uilenkast aan boom zijpad rechts
(Oliemolendervoetpad) omlaag.
2. Aan de ingang/inrit van gasterij kasteel
Terborgh gaat u verder RD (oranje) over het pad,
parallel aan de asfaltweg.
(Degene, die de korte route loopt van 6,4 km, gaat
hier L langs het grote stenen wegkruis. Na 20 m gaat
schuin L (oranje) langs regenwaterbuffer Huize
Terborg over de veldweg. Ga nu verder bij punt 5).
Aan de 3-sprong gaat RD (oranje) en een eindje
verder loopt u weer parallel aan de Geleenbeek.
(Vroeger meanderende de beek, maar in de dertiger
jaren van de vorige eeuw, werd ze gekanaliseerd om
voor de afvoer van mijnwater te zorgen. Nu meandert
de beek weer). Ca. 20 m voor de brug neemt u het
paadje schuin rechts en loop onder de brug door
en vervolg dan het pad RD. Het pad buigt naar
links. Negeer voor duplexwoningen zijpad links.
Negeer een eindje verder bij tennishal het
volgende zijpad links en u loopt weer parallel aan
de Geleenbeek. Aan het eind van het pad gaat u
bij insectenhotel door het klaphek. (Als u hier na

klaphek meteen R gaat, dan komt u op de plek waar
het hier overkluisde beekje de Kakkert in de
Geleenbeek stroomt. De terugslagklep moet
voorkomen dat bij hoogwater het water van de
Geleenbeek in de Kakkert stroomt en daar overlast
veroorzaakt. In de paal die naast de terugslagklep
staat zit een waterstandmeter). Meteen daarna gaat
u L over het fietspad langs de visvijver. (Hier staat
rechts bij de vijver een infobord waar u alles te weten
komt over de geschiedenis van deze visvijver). Aan
de 3-sprong bij zitbank en Brasserie Peil 5 (een
prima pauzeplek) gaat u R (oranje/paars) en loop
verder langs de visvijver. Aan de voorrangsweg
bij basisschool St. Dionysius gaat u L. Negeer
zijweg links.
3. Aan de ongelijke 4-sprong aan het marktplein
in het centrum van Schinnen gaat u RD (Nieuwe
Markt). Negeer zijweg rechts omhoog en loop RD
(Moutheuvellaan).
Neem
nu
tegenover
appartementencomplex genaamd Moutheuvel
Residence de eerste weg L (Het Laantje) omlaag.
Ga na 100 m bij zitbank R over het bos/grindpad.
Neem nu links het smalle grindpad langs het
beekje de Kakkert. (De beekje ontspringt in
Oirsbeek en mondt in Schinnen in de Geleenbeek
uit). Een eindje verder buigt het grindpad links het
bos in. Aan de asfaltweg gaat u R (oranje/blauw).
Negeer in de buurtschap Wolfhagen tegenover
huisnr. 134 het brede graspad links omhoog.
Neem nu bij wegkruis de eerste asfaltweg L
(Scholtissen Holenweg). (U passeert het mooie
monumentale pand Huis Fabritius (nr. 2) uit 1615 en
de monumentale hoeve (nr.1) uit 1754)). Negeer
zijpaden en volg geruime tijd deze mooie holle
asfaltweg omhoog. (Boven op het plateau van
Doenrade ziet u links in de verte de kerk en
watertoren in Schimmert en rechts de Afcent toren in
Brunssum). Aan de doorgaande weg bij stenen
wegkruis (1941) gaat u L over het fietspad.
4. Aan de ongelijke kruising bij muurkruis in Puth
gaat u verder RD (Aan het Lindjen) over de
doorgaande weg. Negeer alle zijwegen. Steek bij
groot wegkruis de voorrangsweg RD over en loop
de veldweg in. (Als u hier 200 m. naar R gaat dan
komt u bij brasserie Oud Limburg, ook een mooie
pauzeplek). Negeer zijpad links. De veldweg wordt
een mooi dalend hol bospad. Negeer trappenpad
links omhoog en loop verder RD (oranje) het pad
omlaag. Steek beneden nabij groot stenen
wegkruis de smalle asfaltweg over en loop schuin
R (oranje) langs de regenwaterbuffer Huize

Terborg over de veldweg. (U heeft nu 8,2 km
gelopen. Als u wilt pauzeren kunt u hier L naar
gasterij Kasteel Terborgh lopen. Kasteelboerderij
Huis Terborgh stamt gedeeltelijk uit de 17 e eeuw.
Een replica van het Kasteel staat in Madurodam).
5. Volg geruime tijd de veldweg, die een mooie
stijgende holle weg wordt. Boven aan de Tsplitsing bij zitbank en boomkruis gaat u L over
de asfaltweg. (Een eindje verder ziet u links in de
verte de hoogstgelegen woontoren van Nederland
(Parc Imstenrade)). Aan de 3-sprong bij hoeve
Stammenhof (1772) gaat u R. Negeer zijpaden
links. (U passeert de schietboom en kogelvanger
van schutterij St. Joseph (1906) van Sweikhuizen.
Rechts ziet u de kerk van Puth).
6. Aan de T-splitsing bij GSM-mast gaat u R. (U
heeft nu 9,4 km gelopen. Als u wilt pauzeren kunt u
hier L gaan naar gasterie De Bokkereyer (75 m).
Meteen daarna neemt u de eerste weg L
(Kempkensweg). Neem vervolgens de eerste weg
L (fietsroute 38) omlaag. Let op! Na 200 m, vlak
voor de bosrand, gaat u L (Ommetje Sweikhuizen)
over het smalle pad langs de bosrand omlaag.
Beneden buigt het pad na 2 nauwe houten
doorgangen naar rechts. Negeer bij afrastering
zijpad links omhoog. Aan de asfaltweg gaat u R
(geel/groen/oranje). Negeer breed bospad rechts
omhoog. Let op! Neem na 200 m het eerste
paadje L omhoog en loop tussen de akkers door
richting bos. Boven in het Danikerbos gaat u L
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(geel). Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u L
(geel) omlaag en loop even verder RD door de
bosrand. (Een eindje verder heeft u bij zitbank mooi
uitzicht over het Geleenbeekdal en Sweikhuizen).
Aan de 4-sprong gaat u L (geel) langs de bosrand
omlaag.
7. Negeer aan het eind van het bos breed zijpad
rechts (geel) omlaag. Meteen daarna aan de Ysplitsing gaat u L (Ommetje Sweikhuizen/rode
driehoek op geel plaatje) het bosje in. (Bij het
verlaten van het bosje heeft u op groot grasveld
mooi uitzicht over Geleen. Hier ligt ook een
berkenboomstam waarop u nog even kunt uitrusten).
Beneden aan de 4-sprong gaat u R over het
graspad. (U verlaat hier Ommetje Sweikhuizen en de
rode driehoek). Aan de kleine 3-sprong gaat u L
langs de bosrand en afrastering omlaag. Aan de
4-sprong RD. Meteen daarna aan de T-splitsing
bij afrastering van de kinderboerderij Daniken
gaat u L (geel). Negeer zijpaden links en volg het
brede bospad tot de brug. Steek deze over en ga
dan meteen L (groen) langs de Geleenbeek.
(Rechts ligt de grote visvijver genaamd de Driepoel).
Aan de volgende brug gaat u R over de asfaltweg
en u komt weer bij de Biesenhof, de sponsor van
de wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten of drinken. (De vroegste vermelding
van de Biesenhof stamt uit 1259).
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