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Deze wandeling gaat over de hoogvlakte van Ubachsberg met schitterende vergezichten. U komt door
dorpjes als Colmont, Trintelen en Bosschenhuizen. Bijna aan het eind van de wandeling kunt pauzeren bij
wijngoed Fromberg.
Startpunt: Parkeerplaats bij de kerk aan het Bernardusplein in Ubachsberg.
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53. UBACHSBERG 12,9 km
1. Vanaf het Bernardusplein loopt u rechts langs
het kerkhof en kerk. Aan de T-splitsing bij het
muurkruis met de tekst “Jeder huuske hat zie
kruuske” gaat u L (Kerkstraat). Negeer meteen
klinkerweg rechts. U passeert de Bernarduskerk
(1841).
(Via de hoofdingang en de kapel kunt u het interieur
met de mooie glas in lood ramen bezichtigen).
Bij het grote witte H. Hartbeeld gaat u R
(Dirksstraat). Neem nu de eerste weg L
(Bostenstraat).
Voorbij
basisschool
“Bergop” gaat u L (Grispenstraat). Bij huisnr.9
gaat u L (rood) over het pad.
2. Aan de asfaltweg gaat u R (blauw). Voor de
Mariakapel (1919) gaat u L (blauw/Pingerstraat).
Aan de voorrangsweg bij wegkruis gaat u R.
Meteen daarna gaat u R (blauw/rood) over de
veldweg. Aan de Y-splitsing bij groot boomkruis
gaat u R (blauw). (Even verder heeft u bij zitbank
mooi uitzicht). Beneden aan de T-splitsing bij
zitbank gaat u R de asfaltweg omlaag Aan de 3sprong bij boomkruisje gaat u L. Negeer in de
buurtschap Winthagen zijweg links. Ga nu L
langs de met Kunradersteen gebouwde Maria
Sterre der Zee kapel. (Zie infobordje)..
3. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L over
de doodlopende weg.
(U passeert hier het prachtige met Kunradersteen
gerestaureerde huis (no.25)).
Voor huisnr. 23 gaat u L door het smalle steegje.
Aan het eind gaat u R. Aan de T-splitsing gaat u R
(rood). De weg wordt bij het wegkruis, genaamd
Trappegats, een omhoog lopend pad. Boven aan
de 3-sprong bij wegkruis en zitbank (mooi uitzicht)
gaat u RD (blauw) over de asfaltweg.

omgeving. De kapel werd gewijd aan de H.
Cornelius).
U passeert enkele prachtige huizen gebouwd met
Kunradersteen. Neem nu buiten de bebouwde
kom de eerste doodlopende veldweg L
(rood/groen/blauw). De veldweg wordt een eind
verder een steil dalend pad langs de bosrand en
weilanden. Beneden bij enkele zitbanken (mooie
pauzeplek) gaat u L over de smalle asfaltweg
omlaag. Meteen daarna gaat u L (blauw) over de
doorgaande weg. (Pas op! Hier wordt vaak hard
gereden). Neem nu de eerste smalle asfaltweg R
(blauw) omhoog.
5. Boven neemt u de eerste veldweg L (blauw).
(Voor u ziet u de Bernarduskerk In Ubachsberg).
Boven aan de T-splitsing bij zitbank en
boomkruis gaat u R (groen) over de asfaltweg.
(Rondom heeft u hier prachtig uitzicht). Boven aan
de T-splitsing gaat R. Neem nu de eerste veldweg
scherp L (zwart) omlaag. Aan de Y-splitsing bij
zitbank gaat u L (geel) het graspad omhoog.
Boven aan de asfaltweg in det buurtschap
Trintelen gaat u R.
(Als u hier L gaat, dan komt u na 400 m bij de
Bernardushoeve waar u op het (winter)terras prachtig
uitzicht heeft. Een mooie pauzeplek).
Aan de waterput, stenen wegkruis (1902), zitbank
en mei-den neemt u de eerste weg L
(Hamerstraat).

(U loopt nu over het Plateau van Ubachsberg. Rechts
ziet u bij helder weer de Remigiuskerk in Klimmen en
de Remigiuskerk en de watertoren (de Reus van ) in
Schimmert).

6. Negeer zijwegen en blijf deze smalle, even
verder dalende asfaltweg met prachtig uitzicht
geruime tijd RD volgen. Aan de 4-sprong bij groot
muurkruis en vóór de met Kunradersteen
gebouwde H. Hartkapel (1958) in de buurtschap
Bosschenhuizen gaat u L. Vlak daarna aan de 3sprong gaat u RD omhoog. Achter het laatste
huis (no. 10), waar de weg rechts omlaag gaat,
gaat u RD over het pad. Aan de 3-sprong bij
zitbank gaat u RD.

Voordat de asfaltweg naar links buigt, gaat u aan
de 4-sprong bij zitbank L (rood) door de holle
weg.

(Even verder ziet u links de beltmolen Op de
Vrouweheide (1858), de hoogstgelegen korenmolen
van Nederland.

4. Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u R de
asfaltweg omhoog en loopt u de buurtschap
Colmont binnen. Boven bij de met Kunradersteen
gebouwde bevrijdingskapel gaat u R (groen).

Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u RD (groen)
over de asfaltweg.

(De kapel werd in 1946 gebouwd uit dankbaarheid
voor de redelijk geweldloze bevrijding van deze

Meteen daarna gaat u bij afsluitboom L de brede
grindweg omhoog.

(Beneden voor u ziet u het Zuyderland zieknhuis
(groot wit gebouw) in Heerlen).

7. Aan de Y-splitsing gaat u R (wit) omlaag en dan
omhoog door de bosrand. Negeer zijpaadjes
links. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u R (geel)
het smalle pad omlaag met links afrastering.
(Links heeft u weer mooi uitzicht o.a. op Ubachsberg.
Als dit pad dichtgegroeid is, loop dan terug naar de
asfaltweg en ga L over de asfaltweg. Negeer
zijpaden. Ga dan verder bij punt 8).
Aan de asfaltweg bij zitbank gaat u L (geel/groen).
8. Aan de kruising in Ubachsberg loopt u RD
(groen/rood-wit) over het smalle pad met rechts
van u een parkeerplaats.
Aan de smalle
asfaltweg gaat u L. Aan de T-splitsing gaat u L
(groen) omhoog. Aan de volgende T-splitsing bij
het toprestaurant De Leuf en wegkruis gaat u R
(Hunsstraat/zwart). Aan de Y-splitsing bij het
grote
Mariabeeld
(1954)
gaat
u
R

blz 3 van 3
(Breedenweg/zwart). Bij wijngoed Fromberg,
sponsor van de wandeling van de wandelgids en
een fijne pauzeplek met terras waar u iets kunt
drinken eten, wordt de asfaltweg een dalende
veldweg.
9. Aan de 3-sprong bij veldkruis en zitbank gaat u
L (groen) de smalle asfaltweg omhoog. Boven
aan de T-splitsing gaat u L (geel/groen). Let op!
Tegenover de boerderij (1752) met Mariabeeldje
aan muur (huisnr. 56) gaat u R (groen/geel) over
het smalle pad gelegen tussen twee hagen.
Negeer zijwegen en blijf het pad RD (groen/geel)
volgen. Voor de kerk gaat u L (Kerkstraat).
Meteen daarna gaat u voor het beeldje op stenen
sokkel (een bronzen haas met een vervaarlijke
snor) van de Vasteloavends Verein “de
Durchströpere” R terug naar de parkeerplaats.
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