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Tijdens dit verrassend leuke en gemakkelijke rondje Heerlen wandelt u langs prachtige vijvers, langs het 
Caumerbeekje  en over leuke bospaadjes naar de wijken Grasbroek en Schandelen-Grasbroek. U passeert 
weer mooie vijvers en na een stukje door het dorp wandelt u door het park terug naar het restaurant met 
mooie terras aan het water.  In de zomer kunnen enkele graspaadjes wat begroeid zijn. Een heerlijke route 
om even de benen te strekken.  
 

 
 
Startadres: Gasterij ’t Oude Poorthuys, Kasteellaan 3, Heerlen.  Tel:045-5458550.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

3,87 km  0.50 uur  22 m  22 m 
 
 

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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://www.oudepoorthuys.nl/
tel:045-5458550
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1236. HEERLEN 3,9 km 
 
1. Staande in de Kasteellaan met uw rug naar ’t 
Oude Poorthuys gaat u L. Meteen na het gebouw 
gaat u bij treurwilgen L de trap omlaag. Meteen 
na de trap gaat u R over het gras langs het 
vlonderpad en de links gelegen 
Meezenbroekervijver. Boven aan het asfaltpad 
gaat u L omlaag en via mooi vlonderpad  loopt u 
door de rand van de vijver. Aan de kruising gaat u 
R en via brug steekt u het  Caumerbeekje over. 
Meteen na de brug gaat u aan de kruising L over 
het asfaltpad met rechts een kastanjelaan.  Aan 
de 3-sprong bij afvalbak gaat u L. Na bijna 50 m 
gaat u vlak vóór de eerste zitbank R over het gras 
omlaag en ga dan L over het vlonderpad langs de 
(vis)vijver. Bijna aan het eind van het (tweede)  
vlonderpad gaat u L het paadje omhoog. Boven 
steekt u via brug het Caumerbeekje over  en  volg 
RD het asfaltpad, dat naar links buigt. Aan de 3-
sprong gaat u L met rechts het grote grasveld.  
Aan de volgende 3-sprong gaat u R en u passeert  
2 zitbanken.   
 

2.   Voorbij de 2 zitbanken gaat u aan de 3-sprong 
R. Na 20 m gaat  u aan de T-splitsing L. Steek de 
asfaltweg (Meezenbroekerweg) over en ga R over 
het trottoir en u passeert de rijksmonumentale 
voormalige grote carréboerderij (nr.95) Hoeve De 
Baak (1797). Vlak vóór brug gaat u L over het 
asfalt- voetpad met rechts het Caumerbeekje. Aan 
de 3-sprong bij 2 stalen hekken gaat u R. Aan de 
volgende 3-sprong in de wijk Palemig gaat u RD 
over de klinkerweg langs huisnr. 40. Aan het eind 
van de klinkerweg gaat u via nauwe doorgang RD 
over het bospaadje. (In de zomer kunnen op een 
klein gedeelte brandnetels staan). Aan de 4-sprong 
gaat u bij dikke 2-stammige eik R omhoog. Aan 
de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD. 10 Meter 
verder gaat u aan de Y-splitsing R. Aan de T-
splitsing aan de bosrand, akkers en liggende 
boomstammen  gaat u L over het bospad.   
 

3. Let op! Na 100 m, waar het bospad begint te 
dalen, gaat u L over het bospad met rechts de 
steile rand. (U loopt dus niet het pad schuin L 
omlaag). Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD. 
(Dus over het meest rechtse pad). Het pad buigt 
meteen naar links. Vlak daarna gaat u  aan de 
omgekeerde  Y-splitsing  scherp R het bospad 
omlaag. Aan de 3-sprong, met boom in het 
midden, volgt u RD het paadje richting groot 
appartementengebouw. Aan de 3-sprong gaat u L 
langs een stalen hek. U steekt weer het 
Caumerbeekje over en meteen daarna aan de 

doorgaande weg gaat u L over het trottoir. Steek 
bij trafokast via oversteekplaats deze weg 
(Palemigerboord)  over en loop bij milieuperron 
RD (Edisonstraat). Meteen daarna gaat u L 
(Kochstraat). Neem nu de tweede weg R 
(Lumièrestraat). (U loopt hier door de wijk 
Grasbroek). Aan de kruising gaat u L langs huisnr. 
32. Negeer zijwegen links.   
 

4.  Aan de T-splitsing voor het sportcomplex van 
Sporting Heerlen gaat u R. Na 10 m gaat u L via 
nauwe doorgang over het tegelpad met links het 
sportcomplex. Negeer trap rechts omhoog en dan 
buigt het asfaltpad naar links met links het 
sportcomplex en rechts de lange visvijver van 
H.S.V. de Edelkarper. Steek bijna aan het einde 
van het sportcomplex R via houten brug de vijver 
over en ga dan na trapje L over het pad met links 
de vijver met o.a. waterlelies en lisdodden.   
Boven aan de T-splitsing gaat u L over het 
klinkerpad.  Neem het eerste verharde pad L met 
rechts een speelveld en hangplek en met even 
verder links mooi uitzicht op de vijver.  Aan de T-
splitsing voor het voetbalveld gaat u R. Aan de 3-
sprong, met boom in het midden, gaat u R het 
klinkerpad omhoog. Boven steekt u de 
doorgaande weg (Meezenbroekerweg) over en 
loop RD (Oude Kerkstraat) omhoog langs huisnr. 
100.   
 

(Hier ziet u rechts het torentje van de kerk van de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Limburg). 
 

5. Aan de 4-sprong in de wijk Schandelen bij de 
grote leuke muurschilderingen (Murals) gaat u L 
(Vijgenweg) omlaag. Aan de volgende 4-sprong 
gaat u RD (Lemoenstraat) verder omlaag. Steek 
de doorgaande weg over en loop RD (Samuel van 
Houtenstraat) omhoog. Vlak daarna, waar de 
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L over het 
asfaltpad door het park.  Aan de T-splitsing gaat 
u L omlaag. Aan de 3-sprong bij speeltoestel 
steekt u via klaphek RD de brug over. Na de brug 
gaat u aan de kruising R over het asfaltpad met 
links de lange Meezenbroekervijver.  Aan de Y-
splitsing gaat u L over het gras en dan gaat u L 
over het tegelpad. Loop dan RD terug naar ’t 
Oude Poorthuys, de sponsor van deze wandeling, 
waar u binnen of op het mooie terras nog iets 
kunt eten of drinken. ’t Oude Poorthuys is ook 
een geschikte gelegenheid om een feest te 
houden. 

 
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.  


