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Tijdens deze heuvelachtige wandeling met na 8 km lopen een fijne brasserie als pauzepunt zult u verrast worden
door de mooie wandelpaadjes rond Heerlen. Ook het centrum met het Maankwartier en Coriocenter is een
bezoek waard. U wandelt eerst over paadjes en bospaadjes door het Kisselsbos naar de Leenderkapel en dan
loopt u richting Slot Schaesberg. U loopt een prachtig stuk langs de Palembergerbeek en mooie vijvers en via
leuke parkjes bereikt u in het centrum de Brasserie De Poort van Herle waar u fijn kunt pauzeren. Dan maakt u
een rondje door het mooie Maankwartier en loopt u naar het Glaspaleis, de mooie maquette “Landfort Herle”, St.
Pancratiuskerk en de Schelmentoren. Via het mooie Aambos en een leuk stuk langs de Caumerbeek. In het dal
van de Schiffelerbeek passeert u mooie bosvijvers en dan komt u weer bij de parkeerplaats. In het centrum kunt
u ook even de tijd nemen om te shoppen. U kunt ook starten in het centrum bij de brasserie, start dan bij punt 7.
GPS-afstand 12400 m, looptijd 3 uur en hoogteverschil 66 m.

blz 2 van 5
Startadres: Start parkeerplaats hockeyclub Nova, Stadionbaan 38, Heerlen. (Niet de grote parkeerplaats aan de
Kerkraderweg!). Vanaf Kerkraderweg 192 bij rotonde rijdt u de Stadionbaan in. Negeer zijwegen en voorbij de bocht
naar links parkeert u op de rechter parkeerplaats voor het gebouw van Hockey Club Nova.

Startadres: Brasserie de Poort van Herle, Stationstraat 22, Heerlen. Tel: 045-7504748. Geopend: dagelijks vanaf
10.00 uur. Start bij punt 7.

1280 HEERLEN 12,4 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar
de achterkant van het clubgebouw van Hockey
Club Nova gaat u R. Aan het einde van de
parkeerplaats gaat u bij slagboom RD over de
smalle asfaltweg. Na 10 m gaat u schuin L over
het smalle paadje door het grasland. Aan het
einde van het grasland gaat u L over het
asfaltpad langs de rij eiken en met rechts enkele
leuke optrekjes Aan de T-splitsing gaat u R langs
het bushokje over het trottoir omhoog. Meteen
daarna steekt u L via de stalen fietsvoetgangersbrug
de
Parkstad
Binnenring
/Euregioweg over. Aan voorrangsweg, aan de
rand van de wijk Eikske (Schaesberg) gaat u
scherp L over het graspaadje onder de
hoogspanningskabels door. Negeer zijpaden en
blijf het (gras)paadje RD volgen met links
afrastering en links beneden de Parkstad
Binnenring/Euregioweg.
Na 600 m buigt het
paadje rechts omlaag. Beneden gaat u R over het
brede trottoir. Na 20 m gaat u aan de 4-sprong bij
zitbank L over het asfaltpad met even verder
rechts van u achtertuinen van woningen. Na 150
m buigt het pad bij muur rechts het bos in. Aan
de ruime 3-sprong bij grasveld gaat u L omlaag.
Aan de T-splitsing gaat u L. (Rechts ziet u een
hoge flat). Aan de Y-splitsing gaat u RD/R.
2. Voorbij zitbank gaat u aan het eind van het pad
R over het trottoir omlaag. Steek de rotonde aan
de rechterkant RD over en loop bij afvalbak RD
over het klinkerpad. Na 3 m gaat u L over het
klinkerpad met rechts de hoge flat. Boven bij de
Jacques Schreursstraat steekt u L de weg over
en loop RD over de grindweg. Negeer meteen
zijpaadje links omlaag. 10 m verder gaat u L (rode
pijl/2) over het bospad, dat na 100 m voorbij
zitbank links omlaag buigt. Aan de 3-sprong gaat
u R (rode pijl) omlaag. Negeer zijpad links en ga
dan meteen aan de 3-sprong L met links
braamstruiken. (U verlaat hier de route van de rode
pijl). Na 25 m gaat u aan de volgende 3-sprong bij
braamstruiken R. Beneden aan de 3-sprong gaat

u RD (rode pijl) voorzichtig omlaag. Aan de
kruising gaat u RD de trap omhoog.
(U steekt hier het voormalig traject over van de
voormalige mijnspoorlijn Heerlen-Schaesberg. Via
deze spoorlijn werden kolen van de Oranje Nassau II
(Schaesberg)
afgevoerd
naar
het
grote
rangeerstation Heerlen).
Boven gaat u schuin L over het bospad met na
20 m links een steilrand. (U loopt dus hier niet RD).
Negeer boven zijpad rechts naar grasveld.
3. Aan de kruising voor hondentrainingsveld gaat
u RD langs het stenen gebouwtje en loop RD
over bospad. Na 25 m gaat u aan de 4-sprong R
over het pad gelegen tussen braamstruiken en
even verder verlaat u het bos. Aan de schuine
kruising gaat u RD over het smalle paadje met
links de bosrand en afrastering. Aan de 3-sprong
gaat u L (rode pijl) over het bospad met links
afrastering. Op de hoek van de afrastering buigt
het paadje links omlaag. Bij hoogspanningsmast
gaat u R de smalle asfaltweg omlaag. Beneden
bij zebrapad gaat u L over het trottoir langs de
doorgaande weg omlaag en loop RD onder het
spoorwegviaduct door. Negeer na viaduct
zijwegen rechts. U loopt hier door de witte
voormalige mijnwerkerskolonie Leenhof, die nu
beschermd dorpsgezicht is.
(De voormalige mijnwerkerskolonie is tussen 1905 en
1918 gebouwd voor de huisvesting van mijnwerkers
die in de steenkolenmijn Oranje Nassau II werkten).
Beneden aan de rotonde steekt u aan de
linkerzijde via zebrapad de doorgaande weg over
en gaat u L (rode pijl). Meteen voorbij de
voormalige lagere school, die gebouwd is tussen
1920 en 1924 en nu dienst doet als oefenbunker
voor muziekbands en de sinds 2000 voormalige
Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmelkerk (1924)
gaat u R (Leenderkerkvoetpad) de smalle
asfaltweg omhoog. (Even verder passeert u rechts
de begraafplaats Leenhof).

Aan de 4-sprong gaat u R (rode pijl). Meteen
daarna gaat u aan de Y-splitsing L de trap
omhoog. Negeer zijpaden en loop via trappen RD
het bospad omhoog.
4. Boven bij de Leenderkapel/Kapel O.L. Vrouw
van de Berg Carmel, waar zitbanken staan, gaat u
R.
(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).
Negeer meteen zijpaadje rechts omlaag en volg
RD het asfaltpad.
(Een eind verder ziet u rechts tussen de bomen door
de kerktoren van de Petrus en Pauluskerk (16441699) in Schaesberg).
Let op! Circa 10 m vóór T-splitsing gaat u L (rode
pijl) het bospad omlaag. Meteen daarna gaat u
beneden aan de kruising RD. Waar u boven
rechts een picknickbank/boomzitbank ziet volgt u
verder RD (rode pijl) het pad. Aan de ongelijke 4sprong bij markeringspaaltje gaat u L het bospad
omlaag. (U verlaat hier de rode pijl). Na 50 m gaat u
aan de 4-sprong bij markeringspaaltje R omlaag.
(Hier ziet u voor u een groot volkstuintjescomplex).
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD. Na 10
m gaat u aan de 3-sprong L omlaag. Aan de
ongelijke 4-sprong gaat u RD het pad omlaag met
links de beukenhaag/volkstuintjescomplex. Bij de
ingang van het volkstuintjescomplex gaat u RD
over de asfaltweg. Aan de 4-sprong, met links het
Leenderkerkvoetpad, gaat u RD. Waar de smalle
asfaltweg links omlaag buigt, gaat R (rode pijl)
over het smalle bospaadje.
(Als u hier de dalende smalle asfaltweg RD volgt, dan
komt u na 100 m bij Slot Schaesberg).
Aan de Y-splitsing gaat u R omlaag. Aan de
smalle asfaltweg/fietspad gaat u R. Aan de
kruising met smalle paden gaat u RD.
5. 40 meter verder gaat u L (rode pijl) het paadje
omlaag met beneden rechts een regenwaterbuffer. Bij hoogspanningsmast buigt het pad naar
links. Negeer paden links en volg het pad RD. Bij
ijzeren hek bij waterbassin gaat u R de asfaltweg
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u R over
de asfaltweg. Vlak vóór de voorrangsweg gaat u
R (rode pijl) het verharde pad omhoog langs deze
weg. Vlak daarna steekt u onder de
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hoogspanningskabels via oversteekplaats de
doorgaande weg over en steekt u via de fietsvoetbrug de Parkstad Binnenring/Euregioweg
weer over. Beneden aan de 4-sprong in Palemig
bij de St. Barbarakapel (1670/zie infobordje) gaat
u L. Aan de ruime 3-sprong van asfaltwegen,
met links een rotonde, gaat u R het smalle pad
omlaag met links een greppel. Even verder loopt
u RD over het pad met rechts het
Palembergerbeekje. Na 400 m gaat u aan de
kruising bij bijzondere brug met steenmannetjes
RD verder langs het beekje met rechts woningen
in Palemig. Voor grasveld buigt het pad links
omhoog. Aan de T-splitsing gaat u R over de
smalle asfaltweg. Negeer meteen zijpad links
(Jamboreepad). Let op! Aan de 3-sprong bij bord
“Uitrenplaats” gaat u L over het asfaltpad, dat
even verder naar rechts en dan naar links buigt
met rechts een (vis)vijver en links het gebouw
van het voormalig gemeentelijk gasbedrijf. U
loopt hier door het park Meezenbroek
(Heerlen had geen eigen gasfabriek zoals de meeste
andere grote plaatsen. Het Heerlens gas werd door
de mijnen geproduceerd. Door ondergrondse buizen
kwam het gas naar het gasmeetstation vanwaar het
naar drie gashouders werd gepompt).
Aan de volgende 3-sprong gaat u R met rechts de
vijver. Aan de T-splitsing gaat u L. Na 25 m gaat
u aan de kruising R en via brug steekt u het 11
km lange Caumerbeekje over, een zijbeekje van
de Geleenbeek. Aan de volgende kruising bij
afgezaagde boom gaat u L over het mooie
vlonderpad door de rand van de vijver.
(Rechts ziet u de voormalige
Meezenbroek (1666/nu horeca).

hoeve/kasteel

Steek in de wijk Meezenbroek de klinkerweg over
loop RD over het asfaltpad verder door het park
met links het Caumerbeekje en rechts de
volgende vijver.
6. Na 150 m gaat u aan de kruising L de brug
over. Na draaihekje/brug gaat u bij speeltoestel
en picknickbank schuin R de smalle asfaltweg
door het park omhoog. Bijna boven gaat u aan de
3-sprong R over het asfalt– grindpad en u
passeert meteen links 2 zitbanken. Steek de
asfaltweg over en loop RD over het asfaltpad
verder door het park. Negeer zijpad rechts. Bij de
grote rotonde gaat u RD het asfaltpad omhoog
door het park.
(Hier ziet u rechts beneden aan de overkant van de
doorgaande weg de Schandelermolen (18e eeuw)).
Aan het eind bij glascontainers steekt u de
doorgaande weg over en loop RD (Drieschstraat).
Meteen voorbij de brug gaat u L over het
asfaltpad met rechts de haagbeuk en links het
Caumerbeekje. Let op! Voorbij de zitbanken,
waar het klinkerpad naar rechts buigt, gaat u RD
over het gras met rechts de haagbeuk.

Aan het eind van het grasveld gaat u L over het
trottoir omlaag. Na 30 m steekt u R via zebrapad
de weg over en gaat u R over het trottoir omhoog.
Na 25 m neemt u links het onverharde pad
gelegen tussen bomen. Aan het eind steekt u L
de spoorwegovergang over. Na 30 m steekt u via
zebrapad R de weg over en gaat u R
(Stationsstraat) met rechts de spoorlijn. Negeer
zijwegen. Na 300 m komt u op de hoek links bij de
leuke Brasserie De Poort van Herle, de sponsor
van deze wandeling, waar u na circa 8 km in het
oudste café (1915) van Heerlen iets kunt eten en
drinken. De vriendelijke uitbater Roger verneemt
graag wat u van de wandeling vindt.
7. Met uw rug naar de ingang van de brasserie
steekt u de klinkerweg over en loopt u RD de
brede betonnen weg met de mooi straatlantaarns
omhoog. Boven aan het Spoorplein gaat u R.
(U bent hier in het Maankwartier dat ontworpen is
door de uit Heerlen afkomstige kunstenaar Michel
Huisman. De bouw vond plaats tussen 2012 en 2019
en heeft 180 miljoen gekost).
Aan het eind van het plein voor de trappen gaat u
L (Maanplein) de betonnen weg omlaag. Let op!
Bij rechts gelegen boog (Poort van Heerlen) en
brede trap gaat u L door het “parkje”. Voor de
bijzondere toren met vijver gaat u L over het
klinkerpad en ga dan R de stenen trap omhoog.
(De toren/kunstwerk is de Heliostaat (de zonnetoren).
Dit is een toren met bovenop een halve bol waar aan
de onderkant een spiegel is bevestigd. Deze spiegel
moet het daglicht weerkaatsen naar plaatsen in het
gebouw waar normaal gesproken geen zonlicht zou
komen, zoals in de ondergrondse parkeergarage. Om
ervoor te zorgen dat hij constant het zonlicht vangt is
hij verbonden aan een zeer nauwkeurig astronomisch
uurwerk).
Boven gaat u R over het plein en u passeert
rechts de ingang naar het treinstation. Aan het
einde van het plein loopt u via roltrap omlaag.
Beneden gaat u L over het klinkerpad. Aan het
eind, bij de ingang van de eivormige
rijksmonumentale bioscoop Royal steekt u de
klinkerweg over en loopt u RD het winkelcentrum
Coriocenter binnen.
(Is dit gesloten ga dan L. Bij Brasserie de Poort van
Herle gaat u R (Saroleastraat). Negeer zijwegen. Ga
nu verder bij **** in dit punt).
(Met de bouw van het Royal Theater werd in
1937 begonnen en in minder dan 100 dagen werd
het gebouw opgetrokken uit het door architect Peutz
zo geliefde beton en glas. Het theater werd eind
januari 1938 geopend en had 1180 zitplaatsen).
Loop links langs het ronde plein. Tegenover de
roltrappen gaat u L (uitgang Saroleastraat).
Negeer meteen buiten zijweg rechts en loop RD
(Saroleastraat) door de winkelstraat omhoog.
Aan de kruising gaat u RD (Saroleastraat). ****
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Aan het eind gaat u bij het plein L (Bongerd).
Meteen voorbij McDonalds steekt u R het plein
over en loopt u RD met links het
rijksmonumentale Glaspaleis, het voormalig
onderkomen van modewinkel Schunck.
(Hier bij het Glaspaleis ziet u links aan het plein het
grote standbeeld van de d’r Maatbuul, het symbool
voor de Heerlense markt die hier op het plein elke
dinsdag wordt gehouden. Het Glaspaleis (1934-1935)
is het onderkomen geweest voor het voormalig
modehuis Schunck dat ontworpen is door de
Heerlense architect Frits Peutz. Het is een van de
belangrijke voorbeelden van het Nieuwe Bouwen in
Nederland. Het glaspaleis is nu het culturele hart van
Heerlen, onder de naam SCHUNCK. In het gebouw
vind je de bibliotheek, de muziek- en dansschool, een
museum voor moderne kunst, een filmzaal en diverse
ruime expositiezalen en een Brasserie).
Meteen voorbij het Glaspaleis gaat u bij de mooie
maquette van “Landsfort Herle” en infobord L
richting kerk.
(De middeleeuwse burcht Herle/Landsfort Herle is
gebouwd in de 13e eeuw en heeft tot in de 18e eeuw
een militaire functie gehad. Binnen de vesting lag
o.a. de Pancratiuskerk en de Schelmentoren).
Voor de St. Pancratiuskerk (12e eeuw/zie
infobordje bij ingang), waar u binnen een kijkje
kunt nemen en voor het standbeeld van pater
Savelberg (1827- 1907) gaat u L en ga dan meteen
voor het Glaspaleis R met rechts de kerk. Bij de
Schelmentoren, waar een beeld van een soldaat
staat, gaat u L het trapje op en ga dan R de brede
trap omlaag.
(De Schelmentoren of gevangenentoren, die
oorspronkelijk met Kunradersteen is gebouwd, was
een onderdeel van de burcht Herle/Landsfort Herle.
De toren dateert van het begin van de12e eeuw en is
mogelijk één van de oudste delen van het gehele fort.
De toren stond aanvankelijk volledig vrij en zou een
woontoren zijn voor de graven van Ahr, waarop ze
zich in tijden van nood konden terugtrekken. Toen
het landsfort verviel en uiteindelijk ontmanteld werd,
kreeg de toren de functie van gevangenis die het
behield tot 1870).
Aan de T-splitsing gaat u R over de kasseienweg
en u passeert rechts het Schelmenhofje met
mooie muurschildering (mural).
(Dit pleintje met lange zitbanken en mooi zicht op de
Schelmentoren is pas in 2001 ontdekt nadat het
woonhuis, dat op deze plek stond, werd gesloopt. Zie
infobordje).
8. Aan de T-splitsing voor het voormalige
woonhuis (18e eeuw/nu museum) van pater J.
Savelberg de stichter van de orde Kleine Zusters
van de Heilige Jozef (zie infobordje) gaat u L.
Meteen na de oude kloosterkapel (1878-1879)
passeert u rechts de ingang van de nieuwe kapel,
die toegewijd is aan de Onbevlekte Ontvangenis

en is gebouwd ter nagedachtenis aan pater Peter
Joseph Savelberg.
(In de nieuwe kapel, met een Maria in mozaïek
afgebeeld, komt u meer te weten over het leven van
mgr. Savelberg. De route volgend ziet u even verder
rechts het grote voormalige kloostergebouw "Klein
Vaticaan". Links passeert u het voormalig
Claracollege (1920), de voormalige meisjes HBS).
Negeer zijwegen. Aan de grote kruising met
verkeerslichten gaat u RD. Na 40 m gaat u voor
het hooggelegen klooster Op de Berg (1897) van
de orde Kleine Zusters van de H. Joseph R
(Parkstad-route) over de doodlopende smalle
asfaltweg met rechts parkeerplaatsen.
(Het klooster werd als uitbreiding van hun toenmalige
moederhuis Huize Savelberg gebouwd. In eerste
instantie diende het als sanatorium voor mensen met
longziekten en werden zwakke en zieke mensen
behandeld met de Kneippkuur. De route volgend
passeert u even verder rechts een groot
piramidegebouw
het
onderkomen
van
de
scoutinggroep Berix).
Aan de 3-sprong gaat u L.
(Als u hier R gaat, dan komt u bij meteen bij een
mooie vijver met breed vlonderpad en lange zitbank.
Aan de vijver ziet u ook het betonnen kunstwerk
“Romeinse Poort” dat hier in het Aambos-park staat).
Negeer meteen zijweg rechts en volg RD de holle
stijgende smalle asfalt- bosweg. Aan de Ysplitsing bij varkensrug gaat u R omhoog. Na 25
m gaat u L het trappenpad omhoog. Boven, einde
trappenpad, gaat u aan de kruising L het bospad
omhoog. Boven aan de T-splitsing, met links een
brug, gaat u R omhoog. Boven negeert u
zijpaadje rechts. Beneden steekt u de smalle
asfaltweg over en loop RD over het bospad.
Negeer zijpaden en blijf het bospad RD volgen.
Na 150 m gaat u beneden na trapje L over het
asfaltpad.
Meteen
daarna
voorbij
slagboom/nauwe doorgang steekt u de asfaltweg
over en loop RD het bos-asfaltpad omhoog. Na
30 m gaat u aan de 4-sprong R omlaag. Na 150 m
gaat u R de stenen trap omlaag. Beneden steekt
u R het bruggetje over en ga dan meteen L over
het pad met links het Caumerbeekje. Aan de Y-
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splitsing bij platte zwerfsteen gaat u R het
bruggetje over en volg het pad.
9. Steek de doorgaande weg (Molenberglaan)
over en ga L. Meteen daarna gaat u R via ijzeren
doorgang het asfalt- bospad omhoog. Boven
passeert links (nr.37) de rijksmonumentale
carréhoeve Molenberg (1776-1778). Meteen
daarna
gaat
u
aan
de
4-sprong
R
(Caumenderweg) omlaag langs huisnr. 35.
(Hier ziet u voor u de trappen die naar de
Verschijning van de Onbevlekte Maagdkerk (1926) in
de wijk Molenberg gaan. De route volgend passeert u
omlaag lopend 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).
Beneden aan de 3-sprong gaat u bij
varkensruggen
L
(van
Walingweg)
de
doodlopende weg omhoog. Na 50 m neemt u het
eerste bospad R dat een eindje verder naar rechts
buigt. Negeer zijpaden en blijf het bospad RD
volgen. Een eind verder voorbij stenen zitbank
verlaat u het bos. Aan de kruising gaat u RD. Via
bruggetje steekt u het Schiffelerbeekje over en
volg RD het smalle grindpad. Aan de 3-sprong bij
afsluitboom gaat u L het trappenpad omhoog en
loop dan boven RD door het bos omhoog. Boven
aan de ruime 5-sprong gaat u L het meest linkse
bospad omlaag langs een 3-stammige berk. (Dus
niet het pad met rechts afrastering!). Beneden aan
de T-splitsing gaat u L het pad omlaag met rechts
een bosvijver. Meteen na de vijver gaat u aan de
3-sprong R met rechts de vijver. Negeer zijpaadje
links. Aan T-splitsing gaat u R over het
vlonderpad met links de volgende vijver en volg
dan het bospad omhoog. Na 25 m gaat u aan de
4-sprong, met voor u een hoge gsm-mast, R over
het bospad. Aan de ongelijke 4-sprong, met boom
in het midden, gaat u L het pad omhoog met
rechts afrastering van weiland.
Aan de Tsplitsing voor het grote sportcomplex van
hockeyvereniging Nova gaat u L over het
asfaltpad. Voorbij de schietpaal met kogelvanger
van de Stadsschutterij St. Sebastianus Heerlen
komt u weer bij de parkeerplaats met rechts het
gebouw van de hockeyclub Nova.
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