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Tijdens deze heuvelachtige en afwisselende wandeling wandelt u langs mooie vijvers en een leuk stuk
langs de Palembergerbeek. U passeert Slot Schaesberg en dan loopt u over leuke bospaadjes door het
Kisselsbos. U loopt over een grasdijk, steekt de Euregioweg over en dan wandelt u door het prachtige dal
van de Caumerbeek. Via parkjes en vijvers loopt u terug naar het restaurant met mooi terras aan het water.
Deze wandeling is zeer verrassend! U komt op paadjes waar u waarschijnlijk nog nooit geweest bent. Neem
voor onderweg zelf proviand mee, er staan genoeg zitbanken.
GPS-afstand 10400 m, looptijd 2.30 uur en hoogteverschil 55 m.
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Startadres: Gasterij ’t Oude Poorthuys, Kasteellaan 3, Heerlen. Tel:045-5458550.

1235 HEERLEN 10,4 km
1. Staande in de Kasteellaan met uw rug naar ’t
Oude Poorthuys gaat u L. Meteen voorbij het
gebouw gaat u bij treurwilgen L het trapje af en
volg RD het asfaltpad met rechts de vijver. Na 30
m gaat u bij trafokast R over het brede
vlonderpad vlak langs de vijver en met links
restanten van het kasteel/landhuis. Aan de Tsplitsing gaat u R over het asfaltpad. Aan de
kruising voor brug gaat u L. Aan de 3-sprong
gaat u RD. Aan de volgende 3-sprong gaat u R en
steek de brug over. Meteen daarna gaat u aan de
T-splitsing voor vijver L. Aan de 3-sprong gaat u
RD omhoog. Negeer zijpad rechts (Jamboreepad).
10 Meter verder gaat u L (’t Bendje) over het
(gras)paadje dat even verder naar rechts buigt
met links het Palembergerbeekje. (Links ziet u
woningen in Palemig). Aan de kruising bij
bijzondere brug gaat u RD verder langs het
beekje en met rechts het sportcomplex van
KCC’13. Na ruim 400 m gaat u aan de asfaltweg L
(Slotweg) over het trottoir. Aan de 4-sprong bij de
St. Barbarakapel (1670/zie infobordje) gaat u R
het fietspad omhoog en via de fiets- voetbrug
steekt u de Parkstad Binnenring/Euregioweg over
2. Nog vóór huisnr. 26 steekt u R via
oversteekplaats de doorgaande weg over en ga
dan R het asfaltpad omlaag langs deze weg. Na
100 m gaat u aan het eind van het pad, vlak voor
rotonde, L (Slot Schaesberg-Laan) over de
asfaltweg. Na 50 m gaat u L de smalle asfaltweg
omhoog. Voorbij stalen hek en bij waterbassin
volgt u RD het smalle pad. Na 50 m, in de
bomenlaan, gaat u R het paadje omlaag dat even
verder even door een smalle bosstrook loopt.
Voorbij de bosstrook steekt u RD het grasland
over. (In de zomer kan hier hoog gras staan). Boven
aan de smalle asfaltweg gaat u R Let op! Na 100
m, even voorbij lantaarnpaal 3849, gaat u L over
het smalle bospaadje. Aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u RD/L. Aan de smalle asfaltweg
gaat u RD/L.
Aan de 3-sprong gaat u RD
(Palenbergerkerkpad) met rechts een hoge
beukenhaag. Bij ingang van volkstuintjescomplex
wordt de asfaltweg een smal stijgend pad langs
de
beukenhaag.
Waar
het
pad
bij
hoogspanningskabels naar links buigt, gaat u RD
over het smalle (gras)paadje vlak langs de haag.
Aan de 3-sprong gaat u RD verder langs de haag.

Aan de 4-sprong gaat u RD omhoog. (U verlaat
hier de hoge beukenhaag).
3. Circa 10 m verder gaat u aan de kruising bij
mtb-paaltje RD het bospad omhoog. Boven aan
de kruising gaat u R omhoog. Meteen daarna gaat
u boven aan de T-splitsing R over het asfaltpad.
Na
250
m
loopt
u
links
langs
de
Leenderkapel/Kapel O.L. Vrouw van de Berg
Carmel en ga voorbij afvalbak en voor zitbanken
L via een aantal brede stenen trappen het bospad
omlaag.
(De uit Kunradersteen, mergel en baksteen
opgetrokken monumentale Leenderkapel dateert al
van de tijd tussen 1637 en 1647 en werd gebouwd in
opdracht van Baron Jan Frederik, heerser over de
Heerlijkheid Schaesberg. De kapel is waarschijnlijk
gebouwd na het overlijden van zijn vrouw. Sinds
1938 werd de kapel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw
van de Berg Carmel. Gevelstenen binnen en buiten
getuigen daar nog van. Sinds die tijd is de kapel een
bedevaartsoord. Elk jaar in mei vinden in de kapel
eucharistievieringen plaats. In de geschiedenis is het
Leenderkapelletje ook bekend als een van de
plaatsen waar de Bokkenrijders in de 18e eeuw
samenkwamen en hun eed aflegden).
Aan de 4-sprong gaat u RD verder omlaag.
Beneden aan de brede stenen trap gaat u RD
over de asfalweg. Meteen daarna gaat u aan de Tsplitsing L de smalle asfaltweg omlaag en u
passeert even verder links de ingang van de
begraafplaats Leenhof. Aan de doorgaande weg
gaat u L over het trottoir en u passeert meteen
links de sinds 2000 voormalige Onze-Lieve-Vrouw
van de berg Karmelkerk (1924) en de voormalige
lagere school, die gebouwd is tussen 1920 en
1924 en nu dienst doet als oefenbunker voor
muziekbands. Voor de rotonde steekt u via
zebrapad de doorgaande weg over en loop RD
(Melcherstraat) omhoog.
(U loopt hier door de voormalige mijnwerkerskolonie
Leenhof die tussen 1905 en 1918 is gebouwd voor
de huisvesting van mijnwerkers die in de
steenkolenmijn Oranje Nassau II werkten. De kolonie
is nu aangewezen als beschermd dorpsgezicht).

Negeer
zijwegen
en
loop
onder
het
spoorwegviaduct door. Negeer meteen na viaduct
bij zitbank zijweg links (Leenstraat). 20 m verder
bij zebrapad en 2 trafokasten gaat u scherp R het
asfaltpad
omhoog
onder
de
hoogspanningskabels door.
4. Vlak voor de hoge hoogspanningsmast gaat u
scherp L (mtb-paaltje) het pad omhoog en u loopt
weer even onder de hoogspanningskabels. Even
verder bij stalen hek buigt het pad rechts het bos
in. Aan de 3-sprong bij de bosrand gaat u L over
het graspad langs de bosrand. Negeer grasbospad links. Vlak voor zwerfkeien gaat u L over
het bospaadje. Loop vlak langs de zwerfkeien RD
over de parkeerplaats en ga bij afsluitboom R
over het graspad met rechts het grote grasveld.
Na 20 m gaat u L over het bospaadje. Aan de 3sprong gaat u RD omlaag. (U loopt hier door het
Kisselsbos). Aan de 4-sprong gaat u RD het
trappenpad omlaag. Beneden aan de 4-sprong
gaat u RD door een donker bos. Aan de 3-sprong
bij mtb-paaltje gaat u RD verder omhoog. Boven
aan de volgende 3-sprong gaat u R over het
bredere pad. Na 25 m gaat u bij alweer een 3sprong L. Na 20 m gaat u aan de omgekeerde Ysplitsing RD omhoog. Aan de 3-sprong bij mtbpaaltje gaat u L omhoog. Meteen daarna gaat u
aan de T-splitsing bij mtb-paaltje R omhoog en
volg RD het brede pad boven door het bos. Na
150 m gaat u bij hoogspanningskabels R over de
grindweg. Negeer meteen zijpaadje rechts.
5. Steek de doorgaande weg over en ga R het
klinkerpad/trottoir omlaag. Aan de 3-sprong
voorbij grote zwerfkeien en bij hoge flat, die aan
de rand van Schaesberg (Landgraaf) staat, gaat u
R en steek via zebrapad de doorgaande weg over
met rechts een rotonde met ANWB-wegwijzer.
Loop RD (Melcherstraat) het trottoir omhoog. Na
25 m gaat u scherp L (Grachterweg) het tegelpad
omhoog langs een zitbank en meteen daarna gaat
u RD over het smalle grind- bospad. Aan de 3sprong gaat u RD verder over het bos- grindpad.
(Links ziet u woningen in Schaesberg). Aan de Ysplitsing gaat u R over het bospad. Negeer
zijpaadjes en dan loopt het pad na 150 m even
langs een stenen muur. Volg dan het asfaltpad
met
links
achtertuinen
en
rechts
hoogspanningskabels. Aan de kruising gaat u RD
langs een zitbank. (Hier ziet u links de kerktoren van
de St. Michaëlkerk in Schaesberg/Eikske). 10 Meter
verder gaat u aan de 3-sprong L. (U loopt nu onder
de hoogspanningskabels). Negeer zijpad links. Aan
de 3-sprong bij zitbank loopt u RD. Let op! Waar
het asfaltpad bij de hoogspanningsmast naar
links buigt, volgt u RD het graspaadje over de
dijk. (Het gras kan hier soms hoog staan). Na 50 m
voor akker gaat u aan de T-splitsing R omhoog.
Boven aan de volgende T-splitsing gaat u L over
het graspad met rechts afrastering. (Rechts
beneden ziet u een rotonde).
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6. Aan het eind van het pad gaat u scherp R
(fietsroute 50) over het fietspad/trottoir gelegen
tussen korfschansmuren en via voet- fietsbrug
steekt u de Binnenring Parkstad over. Steek de
doorgaande weg over en ga R over het trottoir
omlaag. Vlak daarna voorbij bushokje gaat u L
over het asfaltpad langs de rij eiken. Aan de 4sprong, met links een asfaltweg, gaat u R over
het
graspaadje
richting
gebouw
sportaccommodatie. Aan de Y-splitsing (soms
slecht te zien) gaat u L over het graspaadje, steek
de smalle asfaltweg over en loop bij afrastering
via poortje RD over het (gras)pad door het grote
grasveld. Aan de T-splitsing voor bomenrand en
het grote sportcomplex van hockeyvereniging
Nova gaat u L. Aan de T-splitsing gaat u R het
verharde
pad
omlaag
met
rechts
het
sportcomplex. Aan de volgende T-splitsing gaat u
R over de verharde weg met rechts nog steeds
het sportcomplex. Voorbij zitbank negeert u
graspad scherp links. 25 Meter verder gaat u L
het pad omlaag met links afrastering van weiland
en rechts de bosrand.
7. Aan de ruime 4-sprong in het bos genaamd
Caumerbeekdal gaat u R over het bospad. Aan
de T-splitsing voor keiendam gaat u L het
verharde pad omlaag dat bij waarschuwingsbord
een vlonderpad wordt en u passeert rechts een
mooie vijver met waterlelies. Vlak daarna gaat u
aan de 3-sprong L het smalle bospaadje omlaag.
Aan het einde van de links gelegen bosvijver gaat
u aan de T-splitsing R. Meteen daarna gaat aan de
Y-splitsing L over het smalle paadje. Aan de Tsplitsing gaat u L het brede grindpad omlaag. Na
circa 50 m gaat u R over het smalle graspad dat
even verder naar rechts buigt en een stijgend
bospad wordt. Negeer zijpaadje rechts en volg
RD het bospad dat een dalend bospad wordt met
links een steile helling. Beneden aan de Tsplitsing gaat u R. Let op! Na 10 m gaat u L het
steile bospaadje, waaraan braamstruiken staan,
omlaag. Beneden gaat u R. Meteen daarna gaat u
aan de 3-sprong L het brede bospad omhoog.
Aan de asfaltweg gaat u L omlaag. Beneden aan
de T-splitsing gaat u R de asfaltweg omhoog en u
passeert links houten “Oostenrijkse” huizen, die
vlak na de Tweede Wereldoorlog in het kader van
de wederopbouw zijn gebouwd.
(De geprefabriceerde woningen, die in onderdelen
vanuit Oostenrijk aan Nederland werden geleverd,
werden door lokale aannemers opgebouwd).
8. Let op! Bij huisnr. 35 gaat u L de smalle
asfaltweg omlaag. (Hier ziet rechts het trappenpad
dat naar de Verschijning van de Onbevlekte
Maagdkerk (1926) in de wijk Molenberg gaat). U
passeert meteen rechts de grote monumentale
e
e
carréhoeve Hoeve Molenberg (17 -19 eeuw. Zie
infobordje bij poort/brievenbussen). Via nauwe
doorgang loopt u het asfaltpad omlaag. Steek de
doorgaande weg over en loop bij trafohuisje via
nauwe doorgang RD over de smalle asfaltweg.

Aan de 3-sprong gaat u L. Vlak daarna gaat u L
de stenen trap met reling omlaag en volg het pad
dat meteen naar rechts buigt met rechts het 11
km lange Caumerbeekje, een zijbeekje van de
Geleenbeek. Aan de 3-sprong, met links een brug,
gaat u R langs een waterbekken en even verder
loopt u weer langs het Caumerbeekje. Aan de 3sprong gaat u scherp R de brug over en ga dan
meteen L de stenen trap omhoog. Boven gaat u L
het bos- asfaltpad omhoog. (U loopt hier door het
Aambos). Aan de 4-sprong bij woning gaat u L
het asfaltpad omlaag. Steek meteen daarna de
doorgaande weg over en loop RD via breed
draaihekje bij afsluithek over het asfalt- bospad.
Meteen daarna gaat u R de stenen trap omhoog
en volg boven RD het bospad.
Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD. Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong L. Steek de smalle
asfaltweg over en loop RD het brede bospad
omhoog. Boven aan de ongelijke 4-sprong gaat u
RD omlaag. Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing,
met rechts een brug, L omlaag. Aan de 4-sprong
gaat u R het trappenpad omlaag. Beneden gaat u
R de asfaltweg omlaag.
9. Aan de T-splitsing gaat u L de asfaltweg verder
omlaag. Negeer zijpad links. Meteen daarna gaat
u aan de Y-splitsing R de asfaltweg omlaag.
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en lange zitbank. Aan de vijver ziet u ook het
betonnen kunstwerk “Romeinse Poort” dat hier in het
Aambos park staat).
U
passeert
meteen
links
de
piramide
(clubgebouw) van Scouting Kapelaan Berix. Aan
de doorgaande weg gaat u L. Steek bij
verkeerslichten R deze doorgaande weg over en
loop RD over het trottoir richting Brunssum met
links van u de andere doorgaande weg. Na het
spoorwegviaduct loopt u bij de rotonde RD en
loop dan RD over de parkeerplaats van de AHsupermarkt. Voorbij parkeerplaats en bij
glascontainers gaat u R het brede asfaltpad door
het smalle park omhoog. Steek bij rotonde de
asfaltweg (Schimmelpenninckstraat) over en volg
RD over het asfaltpad verder door het park. Aan
de T-splitsing gaat u R omhoog, steek de
asfaltweg over en volg RD het brede asfaltpad
verder door het park. Aan de T-splitsing gaat u L
omlaag. Aan de 3-sprong bij speeltoestel steekt u
RD via draaihekje de brug over. Aan de kruising
gaat u RD en steek de volgende brug over en ga
dan R over het tegelpad met rechts de lange
vijver. Aan het eind gaat u L en u komt weer bij
Gasterij ‘t Oude Poorthuys, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het leuk terras
nog iets kunt eten of drinken. Ook een geschikte
gelegenheid
om
een
feest
te
houden.

(Als u hier aan de Y-splitsing L/RD gaat, dan komt u
bij meteen bij een mooie vijver met breed vlonderpad
Het kasteel Meezenbroek was een leengoed van het aartsbisdom Keulen. In 1935 werd het landhuis gesloopt. Het
poortgebouw (1660), waarin de Gasterij is gehuisvest, is als enig origineel onderdeel van de hoeve behouden
gebleven. De rest van de hoeve is in de jaren zeventig van de 20e eeuw gesloopt. De stalvleugels aan beide zijden
van het poortgebouw zijn in 1978 gereconstrueerd
Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

