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blz 2 van 4
Tijdens deze licht heuvelachtige wandeling tussen twee goede horecazaken wandelt u eerst over leuke
bospaadjes door het Stammenderbos naar manege Ten Eysden en dan struint u geruime tijd over een mooi
pad langs de Geleenbeek. U loopt even door de buurtschap Daniken en na nog een leuk stuk langs de beek
komt u bij Brasserie Abshoven met mooi terras om te pauzeren. De terugweg loopt u naar de oude
steenfabriek Plinthos en klimt u via bospaden door het Danikerbos omhoog naar de Danikerberg met
uitzicht. U loopt langs de rand van Sweikhuizen en voorbij de Stammenhof daalt u een mooi pad af naar
Kasteel Terborg met ruim terras. Er staan voldoende zitbanken onderweg. U kunt ook starten in
Munstergeleen bij Brasserie Abshoven (start punt 5) en pauzeren bij Gasterij Terborgh, kijk op de site voor
de openingstijden.

Startpunt: Gasterij Kasteel Terborgh, Heisterbrug 119, Schinnen. (start punt 1).

Startpunt: Brasserie Abshoven, Abshoven 35, Munstergeleen. (start bij punt 5).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,35 km

2.25 uur

63 m

110 m

1252. Schinnen – Munstergeleen 10,3 km
1. Vanaf het terras en de parkeerplaats loopt u
terug naar de doorgaande weg en ga voor deze
weg bij infobordje L (oranje/wit-rood) over de
grindweg, parallel aan de rechts gelegen
asfaltweg/fietsstraat. (U loopt hier door het
Geleenbeekdal). Negeer zijpaden en blijf het brede
(grind)pad RD volgen. Na 600 m steekt u de
smalle asfaltweg/fietsstraat, die hier een bocht
maakt, over en loop precies RD (oranje/wit-rood)
over het bospad langs het bordje Geleenbeekdal.
(Hier aan de asfaltweg staat een mooie zitbank).
Negeer zijpaden en blijf het brede pad RD door en
langs de bosrand volgen. (U passeert een eind
verder links een uitkijkwand (gluurmuur)). Na 400 m
gaat u aan de Y-splitsing L. Vlak daarna gaat u L
de asfaltweg omlaag.
(Voor u ziet u hier 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 en
doet nu dienst als asielzoekerscentrum).

speelveld. Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing
L (ruiterroute 11) met links een bosvijver. Negeer
graspad rechts richting voormalige retraitehuis
St. Ignatius. Aan de 3-sprong gaat u R het bospad
omhoog. Negeer zijpaadjes. Aan de T-splitsing
gaat u L (rr 11/oranje) langs een ijzeren hek.
Negeer zijpaden en volg het brede bospad RD
(oranje). Na 400 m aan de 4-sprong bij
hellingweiland en geel paaltje nr. 6585 van Enexis
gaat u R (oranje groen/Ommetje Sweikhuizen) het
pad door de bosrand omhoog.
(Als u hier aan de 4-sprong L gaat, dan komt u bij de
tennisbaan bij Brasserie Sjoef, een leuke pauzelek
met terras).
Na 30 m gaat u aan de kruising L (oranje/groen)
het smalle pad omhoog. Aan de 3-sprong gaat u L
(oranje/groen)
over
het
pad
met
links
afrastering/boomgaard. U passeert een eind
verder een draaihekje (stegelke) en volg RD het
pad door de boomgaard met links de
meidoornhaag.

Negeer bospad rechts.
2. Vlak vóór de brug over de Geleenbeek gaat u
R over het pad met links de Geleenbeek. Let op!
Na 100 m gaat u R over het graspaadje (soms
slecht te zien), dat na 10 m voor afrastering naar
rechts buigt met rechts een omheind verhard

3. Aan de 3-sprong voor volgend draaihekje gaat
u L (groen/Ommetje Sweikhuizen) het trappenpad
omlaag en volg het pad dat rechts omlaag buigt.
U passeert een draaihekje volg verder RD het
bospad.

Let op! Na struikgewas gaat u bij groot grasveld L
(Ommetje Sweikhuizen) over het (gras)paadje.
Aan het eind gaat u L en meteen daarna aan de Tsplitsing bij bordje Ommetje Sweikhuizen gaat u
R over het grindpad met links de Biessenhof (13e
eeuw). Na klaphek steekt u L via brug de
Geleenbeek over en ga dan meteen bij
afsluitboom R (geel/groen) over het pad met
rechts de beek. Na 400 m gaat u aan de 4-sprong
bij brug RD.
(Hier ziet u links voor de brug de visvijver Driepoel.
De route volgend ziet u links de grote vijver Driepoel).
Na 300 m bij de volgende brug gaat u verder RD.
Aan de 4-sprong bij stenen brug en links manege
Ten Eysden gaat u bij treurwilg RD langs het
ijzeren hek verder langs de Geleenbeek. Negeer
na 300 m brug rechts. Waar het grindpad naar
links buigt, gaat u RD over het (gras)paadje
verder langs de beek. Het pad buigt naar links
langs een hoge afrastering en aan het eind volgt
u RD de klinkerweg.
4. Aan de T-splitsing gaat u R langs de spoorlijn
Sittard-Heerlen.
Aan
de
3-sprong
bij
spoorwegovergang gaat u R (rood) de asfaltweg
omlaag.
(Links ziet u het perron van het spoorwegstation
Geleen-Oost).
Waar na 100 m in de buurtschap Daniken de
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u RD
(rood/Kwaadgats) over het brede voetpad. Bij
rechts gelegen brug buigt het pad links omhoog.
Aan de T-splitsing voor de spoorlijn gaat u R over
de asfaltweg. Negeer fietstunnel links. Steek de
doorgaande weg over, ga R de brug over en ga
dan meteen L over het pad met links de
Geleenbeek. Een eind verder bij breed houten hek
gaat u door het draaihekje en volg het pad verder
langs de meanderende beek. Let op ! Na 150 m,
waar het pad een bocht naar links maakt, gaat u R
en bij houten hek met bord “Privéterrein” loopt u
RD via draaihekje het brede bospad omhoog
(wandelaars toegestaan). Boven aan de T-splitsing
gaat u R omhoog. Negeer zijpad links en dan
komt u bij Brasserie Abshoven met het leuk
terras, de sponsor van de wandeling. De
binnenkant van de voormalige kloosterkapel
moet u zeker gezien hebben!.
(Via de menukaart komt u meer te weten over de
geschiedenis
van
het
voormalig
klooster/herenhoeve).
5. Staande op de lange parkeerplaats en met uw
gezicht naar de vooringang van Brasserie
Abshoven gaat u L de doodlopende asfaltweg
omlaag. Beneden bij trafokast gaat u L de brede
stenen trap omhoog en ga dan R over het trottoir
langs de doorgaande weg. Aan de T-splitsing bij
ANWB-wegwijzer steekt u de doorgaande weg
(Beekstraat) over en gaat u L over het trottoir. Na
150 m gaat u R (Daniken). Aan de 4-sprong gaat u
RD (geel) omhoog. Na 300 m bij de inrit/toegang
van Plinthos gaat u L over het brede tegelpad.

blz 3 van 4
Vlak voor de voormalige steenfabriek St. Jozef
(momenteel Plinthos, centrum voor natuur,
educatie en zorg) gaat u R over het tegelpad.
(In de rijksmonumentale voormalige steenfabriek St.
Jozef werden van 1920 tot 1956 handmatig
bakstenen gemaakt).
Voor houten gebouw gaat u L met links
afrastering en rechts een tuinkas. Aan de 3sprong gaat u R door het houten klaphek. Meteen
daarna aan de T-splitsing gaat u L het bospad
omhoog. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD.
Negeer zijpaden en volg RD de bosweg, die later
een hol stijgend pad wordt, omhoog. Na 400 m
voorbij over pad hangende boom en vóór
liggende boomstammen gaat u L het smalle holle
pad door de bosrand omhoog.
6. Na bijna 100 m buigt boven het pad aan de
bosrand naar rechts.
(Hier boven op de Danikerberg heeft u mooi uitzicht.
Vanaf links ziet u o.a. het voormalig klooster
Abshoven, de 80 m hoge kerktoren van de Sint
Petruskerk (ook wel Grote kerk genoemd) in Sittard
en rechts de Pancratiuskerk in Munstergeleen).
Aan de T-splitsing gaat u R over het pad dat
meteen bij infobordje “Galgenveld Danikerberg”
naar links buigt met links een akker en rechts de
bosrand. Negeer bospad rechts en loop bij
zitbank RD (geel) over het bospad. Waar na bijna
100 m het brede bospad naar rechts buigt, gaat u
L en even verder loopt u het pad gelegen tussen
akkers omlaag. (U verlaat hier de gele route. Bij de
akkers heeft u rechts mooi uitzicht over
Sweikhuizen). Aan de holle smalle asfaltweg gaat
u R (oranje/groen) omlaag. Negeer na 200 m hol
bospad links omhoog. Bijna 100 m verder gaat u
aan de ongelijke 4-sprong L over het pad langs
de afrastering. Na bijna 400 m buigt het smalle
pad via twee nauwe doorgangen links omhoog
langs de bosrand. Boven aan de smalle asfaltweg
gaat u R (groen) met voor u de kerktoren in Puth.
7. Aan de T-splitsing gaat u R (groen/geel)
omlaag.
(Hier boven aan de rand van het plateau van
Doenrade heeft u rondom mooi uitzicht).
Steek voorbij rij kastanjebomen de doorgaande
weg over en ga R over het fietspad. Meteen
daarna gaat u L met rechts de hoge
telecommunicatiemast.
(Als u hier RD de doorgaande weg volgt, dan komt u
meteen rechts bij alpacafokkerij Alpaca Mountain
waar u alpaca’s ziet lopen. De route volgend
passeert u rechts de schietboom en kogelvanger van
schutterij St. Joseph (1906) Sweikhuizen).
Negeer zijpaden rechts. Aan de T-splitsing
voorbij Groene Hotspot 2 en zitbank gaat u L
langs de rijksmonumentale Hoeve Stammenhof
(1772).
(Even verder ziet u rechts in de verte de
hoogstgelegen woontoren van Nederland (Parc
Imstenrade)).

Bij lindeboom, boomkruisje en zitbank gaat u bij
verbodsbord R (oranje) de holle veldweg omlaag.
Na 600 m beneden bij regenwaterbuffer Huize
Terborg gaat u R over de smalle asfaltweg. Aan
de 4-sprong bij groot stenen wegkruis, zitbank en
infobordje “bokkenrijders” loopt u RD en via de
inrit komt u bij kasteel Terborgh en Brasserie

blz 4 van 4
Terborgh, sponsor van deze wandeling, waar u in
de leuk ingerichte zaak of op het terras nog iets
kunt eten of drinken.
Kasteelboerderij Huis Terborgh stamt gedeeltelijk uit
de 17e eeuw. Een replica van het Kasteel staat in
Madurodam).

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.

