88. HEERLEN 7,8 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Een mooie natuurwandeling door de buurtschap Benzenrade, het natuurreservaat Putberg en het
Imstenraderbos. De route is zeer gevarieerd met mooie panorama's.
Startpunt: Eetcafé ’t Koffiehuuske, Benzenrade 2, Heerlen. Dagelijks open vanaf 11.00 uur. Dinsdag
gesloten.
In de buurt van het eetcafé mag u max. twee uren parkeren. Parkeer nabij Benzenrade 23 (vrij parkeren). Als u
parkeert bij huisnr. 23 loop dan terug met rechts van u de kapel. Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong L de
smalle doodlopende asfaltweg omhoog. Ga dan verder bij **** in punt 2. Bijna aan het eind van de wandeling kunt
u dan pauzeren bij Eetcafé ’t Koffiehuuske.
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88. HEERLEN 7.8 km
1. Met de rug naar het café gaat u R. Vlak daarna
tegenover speeltoestel gaat u L (rood/wit) over
het asfalt- voetpad. Negeer meteen zijpaadje
rechts. Aan de Y-splitsing gaat u L (rood/wit)
omhoog. Aan de T-splitsing gaat u L (rood/wit).
Negeer bij vakwerkhuis (nr. 37) en de met
breuksteen gebouwde woning (nr. 39) zijweg
rechts. Negeer ook volgende zijweg rechts.

u RD over het graspad. Na circa 100 m wordt dit
een licht stijgend breed graspad gelegen tussen
twee laagstamboomgaarden. .

2. Meteen daarna aan de 4-sprong voor de hoge
met Kunradersteen gebouwde H. Hartkapel (1924)
gaat u R de smalle doodlopende weg omhoog.
**** Aan de 3-sprong bij het met Kunradersteen
gebouwd huis en bij huisnr, 25 A gaat u RD
verder omhoog. Bij het laatste huis wordt de
smalle asfaltweg een stijgend (verhard) pad.

Vlak daarna gaat u scherp L (blauw) over de
asfaltweg. Meteen daarna gaat u bij zitbank en
herinneringskruis (zie tekst) R (blauw) langs de
laagstamboomgaard. Aan het einde van de
laagstamboomgaard voorbij haag loopt u RD over
de veldweg.
Waar
de veldweg voorbij
hoogspanningsmast naar links buigt (dus niet
meteen achter de haag), gaat u R tussen
betonnen paaltjes door omhoog. Blijf dit pad, dat
parallel aan de lager gelegen autoweg AkenAntwerpen (A-76) loopt, RD volgen.

(Na 200 m passeert u links een zitbank met mooi
uitzicht over de skyline van Heerlen).
Na 400 m gaat u aan de T-splitsing R (geel) de
verharde veldweg omlaag, die een eindje verder
een holle dalende veldweg wordt.
(In deze dalende holle veldweg passeert u rechts een
grote dassenburcht).
Beneden aan de doorgaande weg bij zitbank en
wegkruis gaat u L (geel) over het trottoir en loop
onder het viaduct van de autoweg AkenAntwerpen (A-76) door. Meteen na het viaduct
gaat u L (geel) de asfaltweg omhoog.
3. Na bijna 200 m, einde asfaltweg, gaat u aan de
3-sprong bij afsluitboom R (geel/blauw) de
bosweg omhoog. Even verder aan de Y-splitsing
gaat u R (geel/blauw). Negeer zijpaadjes en volg
het smalle bospad RD. Na 400 m bij het
geologisch monument ”groeve Putberg” (zie
infobord) gaat u R (blauw/geel) het (trappen)pad
omlaag en volg verder het pad. Aan de twee
boogvormige holtes in de bergwand gaat u RD
(blauw/geel/groen/wit).
(Dit is de dubbele kalkoven van de kalksteengroeve
Putberg, die u juist gepasseerd bent. Het is één van
de 44 kalkovens die rond Ubachsberg in bedrijf
waren. De Romeinen zijn met de kalkwinning
begonnen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren
circa 700 personen werkzaam in de Zuid-Limburgse
kalkindustrie. De gewonnen kalk werd ter plekke in
ovens gestookt).
4. Blijf het licht stijgende pad RD volgen met links
de bosrand en rechts weilanden. Negeer
trappenpad links omhoog. Boven aan de Tsplitsing voor akker gaat u L. Via draaihekjes gaat

5. Aan de asfaltweg gaat u R.
(Links ziet u Hoeve Keverberg voor het eerst
genoemd in 1380. Na een verwoestende brand werd
de hoeve in 1890 herbouwd).

(Een eind verder ziet u rechts woningen in het
hooggelegen buurtschap Huls (Simpelveld)).
6. Na 400 m gaat u aan de voorrangsweg
(Imstenraderweg) L en u steekt via brug de
autoweg over en blijf dan RD over het fietspad
lopen. Na 300 m gaat u bij houten wegkruis en
zitbank L over de doodlopende weg.
(Hier heeft u bij het ijzeren hek mooi zicht op villa
Imstenrade. De villa werd in 1908 in eclectische stijl
gebouwd. De parkachtige landschapstuin kwam rond
1928 tot stand. De villa deed van 1940- 1994 dienst
als klooster van de Medische Missiezusters, die
achter de villa een nieuw klooster bouwden (1954).
De villa is sinds 1995 een particulier woonhuis. In het
voormalig klooster is sinds 1994 een opvangcentrum
voor asielzoekers gevestigd).
U passeert rechts de rijksmonumentale grote
hoeve Imstenrade (1910). De asfaltweg wordt een
verharde veldweg, die u RD volgt .
(Rechts ziet u de hoogstgelegen woontoren van
Nederland (Parc Imstenrade)).
Na 400 m gaat u bij infobord R over het licht
dalende graspad en u loopt het Imstenraderbos
binnen.
(In dit eeuwenoude loofbos staan vele beuken en
zomereiken, die stammen uit de het einde van de 18e
eeuw. Waarschijnlijk zijn het de hoogste en meest
majestueuze beuken van Nederland).

7. Meteen na draaihekje (stegelke) gaat u aan de
Y-splitsing L het smalle bospaadje omlaag
richting weiland. Aan de 4-sprong bij zitbank en
rechts een trappenpad gaat u RD (geel/wit) het
smalle pad omlaag met links een weiland en
rechts de bosrand.
(Even verder ziet u voor u beneden in de verte de
hoeve Benzenraderhof, waar u later nog langs
komt).
Na 150 m gaat u R (wit) het smalle bospad
omhoog. Negeer boven pad links en rechts.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong RD
(rood/wit) verder omhoog. Na 100 m buigt het
pad naar rechts en vlak daarna naar links. Het
pad wordt dalend pad dat even verder naar links
buigt en beneden naar rechts buigt.
(Beneden heeft u rechts weer mooi uitzicht op villa
Imstenrade. Als begroeiing dit toelaat. Hier ligt ook
de zgn. Benzenraderbreuk, een breuk in de
aardkorst. Zie infobordje).
8. Voorbij infobordje gaat u aan de 3-sprong L
(rood/wit).
(Rechts ziet u de steile helling “de beukenkuil” met de
prachtige beuken) .
Aan de Y-splitsing gaat u L (rood) omhoog.
Boven aan de 4-sprong gaat u R (geel) omhoog.
Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing L
(geel/wit). Negeer zijpaadje links en blijf het licht
stijgende bospad RD volgen. Aan de 3-sprong
gaat u L (geel) omlaag.
(Even verder ziet u links bij weiland het Zuyderland
ziekenhuis in Heerlen).
Na bijna 100 m, waar het brede bospad bij links
staande zitbank iets naar rechts buigt, gaat u L
het pad omlaag met links de zitbank met
opschrift: “Ter herinnering aan Loek en Maarten
Opa en Oma van Engelen”. Vlak daarna buigt het
pad naar links en wordt een smal dalend hol pad

door de bosrand met links van u een weiland.
Negeer zijpad rechts.
9. Vlak daarna bij zitbank en links beneden een
waterpoel gaat u RD (wit) en loopt u verder over
het iets hoger gelegen bospad. Volg het brede
dalende bospad verder door de bosrand parallel
aan het links beneden aan de bosrand gelegen
weiland. Let op! Na 200 m gaat u aan de 4-sprong
in de bosrand L het smalle paadje omlaag. (Hier
staat rechts boven een zitbank ter herinnering aan
Rens Beij) Meteen daarna gaat u door de smalle
doorgang en loop dan RD (rood/wit) door het
smalle weiland omlaag. Via twee stegelkes komt
u bij hoeve “Benzenraderhof”, die voor het eerst
in 1281 werd genoemd.
(In de hoog gelegen kelders van deze hoeve
ontspringt de Geleenbeek. Het water wordt naar een
naast de hoeve gelegen vijver geleid. De 48 km
lange Geleenbeek stroomt vlakbij Stevensweert in de
Maas).
Via grindweg loopt u R (wit) om de hoeve heen.
(Voorbij de hoeve ziet u links de vijver van waaruit
de Geleenbeek “vertrekt”).
Steek bij rechts staand wegkruis met het mooie
gedicht ’t Kruuts” en bij zitbank de asfaltweg over
loop RD (wit/geel) over het bospad. Beneden
steekt u via betonnen brug de Geleenbeek over.
Meteen daarna gaat u aan de asfaltweg bij de
hoge H. Hartkapel R.
(Meteen daarna passeert u links in weiland staand
ooievaarsnest. Een eindje verder passeert u (huisnr.
8 en daar tegenover 50A) de mooie met
Kunradersteen gebouwde huizen).
Na 200 m komt weer bij ‘t Koffiehuuske, de
sponsor van deze wandeling, waar u binnen in de
sfeervol ingerichte zaak of op het terras nog iets
kunt eten of drinken. Op vat hebben ze maar
liefst acht speciaal bieren.
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