59. SCHINNEN 12,8 km
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Deze wandeling met hellingen gaat door het Stammenderbos, Danikerbos, langs de Geleenbeek en het
recreatiegebied de Hondskerk. U passeert de dorpjes Sweikhuizen en Puth.
Startpunt: Gasterij Kasteel Terborgh, Heisterbrug 119, Schinnen.
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59. SCHINNEN 12,8 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u terug naar de
doorgaande weg. Voor deze weg gaat u L (oranje)
over het brede onverharde pad, parallel aan de
rechts gelegen asfaltweg. (U loopt hier door het
Geleenbeekdal).
2. Negeer een eind verder boven bij klaphek en bij
grote uilenkast aan boom zijpad links
(Oliemolendervoetpad) omlaag. Waar beneden de
smalle dalende asfaltweg naar links buigt, gaat u
RD (oranje/rood-wit) over het brede bospad, dat
later door de bosrand loopt. Negeer zijpaden. Na
400 m gaat u aan de Y-splitsing R (groen/oranje)
het holle pad omhoog. Boven bij ijzeren hekje
loopt u RD (oranje) het holle pad omlaag.
(Hier ziet u links 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).
Beneden aan de 3-sprong bij het volgende ijzeren
hek gaat u RD (groen/oranje) over het brede pad.
3. Negeer nabij tenniscomplex Spaubeek en
Geleenbeek zijpad links omlaag. (Als u wilt
pauzeren kunt u hier L het pad omlaag lopen naar
Brasserie Sjoef bij de tennisbaan). Vlak daarna aan
de 4-sprong neemt u het tweede pad R
(oranje/Ommetje Sweikhuizen) omhoog.
(Als u hier L gaat richting molen St. Jansgeleen, dan
komt u bij brasserie Sint Jansmolen, een mooi
pauzeplek).
Vlak daarna aan de 4-sprong bij trappenpad gaat
u L (oranje/groen) langs het weiland omhoog.
Neem nu het eerste pad L (groen/oranje) langs de
bosrand en weiland. Bij draaihekje gaat u RD.
(Links beneden ziet u de meanderende Geleenbeek
en Hoeve Biessenhof. De vroegste vermelding van
de Biesenhof stamt uit 1259).
Bij trappenpad en volgende draaihekje gaat u
verder RD (oranje). Aan de T-splitsing gaat u L
(groen/oranje) de veldweg omlaag.
4. In de bebouwde in Sweikhuizen gaat u R de
doorgaande weg langs het grote wegkruis
omhoog. Negeer zijweg scherp links richting
begraafplaats. Meteen daarna aan de 3-sprong
gaat u L (Pascal Visscherstraat).
(Als u hier 100 m RD loopt dan komt u bij het
gezellige dorpscafé In de Zwaan (met terras). Hier
ligt ook het rijksmonumentale H.H. Dionysius en Odilia
(1739) kerkje. Dit kerkje is zeer geliefd bij trouwlustigen).

Negeer zijweg rechts. Aan de 4-sprong bij huisnr.
31 gaat u L (oranje). Neem nu de eerste smalle
asfaltweg L (geel/groen) omlaag. Negeer bij
zitbank zijpad links omhoog en loop RD
(geel/groen) over de veldweg. (Rechts boven ziet u
een wijngaard). Negeer zijpad rechts (Danikerberg)
omhoog en loop RD. Aan de bosrand buigt de
veldweg naar rechts.
5. Aan de houten brug gaat u RD en volg het
graspad met links van u de 48 km lange
Geleenbeek, die in de buurtschap Benzenrade
(Heerlen) ontspringt in bij Stevensweert in de
Maas stroomt.
(Aan de overkant van deze brug ziet u de vijvers
genaamd Driepoel).
Bij de tweede brug, bij Streekboerderij Daniken,
loopt u verder RD langs de beek. Bij de derde
brug, met links manege Ten Eijsden, gaat u R.
Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u RD (geel).
6. Negeer zijpaden en volg het verharde pad RD,
dat later een stijgend geasfalteerd bospad wordt.
Boven aan de 3-sprong (einde asfaltpad) gaat u R
(geel) het brede bospad omhoog door het
Danikerbos. Boven aan de 3-sprong gaat u RD
(geel/Pelgrimspad naar Santiago). Vlak daarna
aan de volgende 3-sprong gaat u R (geel). Aan de
T-splitsing voor akker gaat u L langs de bosrand.
(Rechts heeft u hier mooi uitzicht over Sweikhuizen).
Het pad buigt naar rechts.
(Als u na de bocht links over het grasveld loopt, dan
heeft u bij zitbank, een mooie pauzeplek, mooi
uitzicht over Sittard-Geleen. In de verte ziet u de 120
m hoge koeltorens van de Clauscentrale in
Maasbracht).
7. Aan de kruising bij boomkruis gaat u RD
(geel/oranje) over de veldweg. Aan de 4-sprong
bij volgende boomkruis gaat u verder RD
(geel/oranje). Boven aan de kruising gaat u L over
de asfaltweg.
(Een eindje verder heeft u links weer mooi uitzicht
over Sittard-Geleen).
Aan de 3-sprong bij stenen wegkruis in Puth gaat
u L omlaag.
(Vlak voor de 3-sprong
Christoffelkapelletje).
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Steek de voorrangsweg over ga bij wegkruis RD
(blauw) over de smalle asfaltweg, die een eind
verder een dalende weg wordt. Aan de 3-sprong

gaat u RD (Stokselweg/geel/ blauw) verder
omlaag.
Aan de volgende 3-sprong loopt u verder RD
(Putherweg/blauw). Aan de 3-sprong bij zitbank,
oude boomstam en regenwaterbuffer Putherweg
gaat u R (Eekerweg) over de smalle asfaltweg.
(Links ziet u hier de kerktoren in Munstergeleen).
Boven aan de 3-sprong voorbij in grond liggende
herinneringsteen en bij zitbank gaat u RD (blauw).
8. Beneden aan de T-splitsing gaat u L
(rood/blauw) omlaag. Vlak daarna, voorbij
zitbanken, gaat u R (rood) de smalle asfaltweg
omhoog.
(Een mooie pauzeplek. Op dit punt komt u bij punt 10
weer terug).
Negeer na 300 m bospaadje links omhoog. 100 m
verder vlak voor zitbank gaat u bij bordje
“Geleenbeekdal Wanenberg” scherp L het smalle
bospad omhoog.
9. Aan de 3-sprong gaat u R het trappenpad
omhoog. Volg boven het pad dat naar links buigt
met links de bosrand en rechts akkers. (Rechts
ziet u de buurtschap Windraak). Negeer zijpaden
links en volg nu het pad langs en door de
bosrand. Een eind verder gaat u een paar trapjes
omhoog en loopt u nog even verder met links de
bosrand. Bij betonnen paaltje (IVN Heemtuin)
gaat u L (geel/wit-rood) de trappen omlaag. Aan
de kruising voor trappenpad gaat u L (geel/witrood).
(U passeert Heemtuin Munstergeleen, die zeker een
bezoekje waard is).
Beneden bij de “Andries Houben beuk” gaat u L
(geel/blauw) de smalle holle asfaltweg omhoog.
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10. Aan de 3-sprong bij zitbanken, waar u al
eerder bent geweest, gaat u R (geel/rood/blauw)
de smalle asfaltweg omhoog.
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD (rood)
verder omhoog. Na 200 m gaat u L de veldweg
(blauw/rood) omhoog. Boven aan de T-splitsing
gaat u R (rood). Negeer bij regenwaterbuffer
Lippenberg twee graspaden links. Boven aan de
T-splitsing bij het sportcomplex van de in 2016
gefuseerde V.V. Puth (Alfa Sport) gaat u R. Aan
de 3-sprong bij zitbank en Mariakapel (1977) gaat
u L.
(Bij huisnr. 6
ziet u boven in een nis een
Mariabeeldje met het jaartal 1894).
Aan de voorrangsweg bij de H. Petrus
Canisiuskerk (1931) met de grote pastorie gaat u
L. Negeer tegenover muurkruis zijweg links. Vlak
daarna gaat u R (Panoramaweg) omhoog richting
Sweikhuizen.
(Als u hier de voorrangsweg RD volgt, dan komt na
350 m bij Grand café brasserie Oud Limburg, ook
een mooie pauzeplek).
Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u RD. Vlak
daarna voorbij bord “einde bebouwde kom”
neemt u de eerste smalle asfaltweg L (rood-wit)
omlaag.
(Een eindje verder passeert u links een kleine
wijngaard).
Negeer zijpaden en loop RD de smalle asfaltweg
omlaag tot beneden bij groot stenen wegkruis en
u komt weer bij Gasterij Kasteel Terborgh, de
sponsor van de wandeling, waar u binnen of op
het terras nog iets kunt eten en drinken.
(Kasteelboerderij Huis Terborgh stamt gedeeltelijk uit
de 16e eeuw)
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