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Tijdens deze licht heuvelachtige maar zeer panoramische wandeling klimt u via een veldweg omhoog naar 
een plateau met rondom prachtige vergezichten en dan struint u geruime tijd over de Kunderberg over een 
mooi graspad met alweer mooi panorama.  U klimt nog hoger en struint door weilanden tot het hoogste 
punt. Hier volgt u een schitterend paadje over de heuvelflank, het uitzicht is fantastisch! Via een rustige 
veldweg komt u weer bij het leuke terras waar u kunt genieten van koffie met gebak of een lekker wijntje 
kunt proeven. Natuurlijk kunt u er de huisgemaakte wijn kopen maar ook andere streekproducten.  De 
hellingen zijn niet steil. (Parkeren alleen voor bezoekers, parkeer op het Bernardusplein). 
 

 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://www.fromberg.nl/
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Startpunt:  Wijngoed Fromberg, Breedenweg 1, Ubachsberg. Tel: 045-5754461. Geopend: do. en vrij. van 
13.00 - 18.00 uur, za. van 10.00 - 18.00 uur, zo. van 13.00 -18.00 uur. Groepen kunnen altijd op afspraak 
terecht, ook voor een rondleiding.  (parkeren alleen voor bezoekers, niet als u gaat wandelen). 
 

Startpunt: parkeerplaats Bernardusplein 23, Ubachsberg. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,43 km  1.30 uur  63 m  87 m 
 

 
 

1356. UBACHSBERG 6,4 km 
 

Vanaf parkeerplaats Bernarduspplein: 
Vanaf de parkeerplaats loopt u L met links de 
kerk. Aan de T-splitsing bij zitbank en  beeldje op 
stenen sokkel (een bronzen haas met een 
vervaarlijke snor) van de vasteloavensverein “de 
Durchströpere”  en het muurkruis met de tekst 
“Jeder huske hat zie kruske” gaat u R 
(Kerkstraat).  Aan de 4-sprong bij wegkruis op 
sokkel gaat u L  (Hunsstraat) . Aan de 3-sprong 
voor huisnr. 1 gaat u R (groen/Dalstraat0. Ga nu 
veder bij **** in punt 1. 
 
1.. Met uw rug naar de ingang gaat u R de 
asfaltweg omhoog. Aan de T-splitsing bij het 
grote Mariabeeld (1954) gaat u L 
(Hunsstraat/Achteromkijkroute).  Aan de 3-sprong 
bij wegkruis gaat u L (groen/Dalstraat) met rechts 
het toprestaurant De Leuf.  
 

(Links passeert u meteen de prachtige met 
breuksteen gebouwde woning, waar voor de woning 
twee hardstenen  paardendrink- eetbakken staan). 
 

***Negeer bijna aan het eind van de bebouwde 
kom smalle asfaltweg rechts en loop bij  
(picknick)bank en wegkruis RD het brede graspad 
omlaag met links de asfaltweg.  Na 200 m gaat u 
bij verbodsbord L de veldweg omhoog, die u 
geruime tijd RD volgt met boven op het Plateau 
van Ubachsberg mooi uitzicht.  
 

(Waar boven de veldweg naar rechts buigt, ziet u 
voor u het Zuyderland ziekenhuis (wit gebouw) in 
Heerlen).   
 

Na 800 m gaat u aan de T-splitsing R over de 
veldweg, die na 300 m naar rechts buigt en een 
dalende verharde veldweg wordt.  
 

(Omlaag lopend ziet u voor u de hoogstgelegen 
woontoren van Nederland (Parc Imstenrade)). 
 

2. Na 600 m beneden bij klinkerweg passeert u 
rechts het industrieel monument kalkoven 
Daelweg (zie infobord).  

 

(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).  

Aan de doorgaande weg gaat u L het twee 
richting fietspad omlaag met rechts hoeve 
Ingendael (1662/huisnr. 16). Vlak daarna gaat u bij  
infobord “Kunderberg”  en bord “voetpad” L over 
het graspad met links afrastering van 
natuurgebied Kunderberg.   Volg nu 1,3 km dit 
mooie graspad, waar in het voorjaar duizenden 
paardenbloemen en boterbloemen bloeien.  
 

(200 m verder ziet u rechts boven de hoogst gelegen 
woontoren van Nederland (Parc Imstenrade).  
 

Links boven ziet u hier weer een voormalige kalkoven 
Dalberg.  
 

Na bijna 900 m loopt u het trappenpad omlaag. Na 1 
km ziet u links boven een voormalig groeve). 
 

3 Boven aan de veldweg gaat u R (geel/wit/zwart) 
de holle veld- bosweg omlaag.  
 

(Na 200 m passeert u links  bij zitbank weer een 
voormalige kalkoven).   
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u scherp L 
(wit/zwart) het prachtige holle pad door de 
bosstrook omhoog. Na 400 m verlaat u boven de 
holle weg en volgt u RD het brede graspad over 
het Plateau van Ubachsberg met rondom mooi 
uitzicht. Let op! Let op!  Na 150 m gaat u R over 
het begroeide graspad (soms slecht te zien) 
gelegen tussen grasland/akkers richting 
alleenstaande hoge struik.  
 

(Rechts heeft u mooi uitzicht op de hoogbouw in 
Heerlen en in de verte op de hoge 
communicatietoren van de Afcent in Brunssum).   
 

(Kunt het paadje niet vinden, blijf dan de veldweg RD 
volgen, die 300 m verder links omlaag buigt, Ga dan 
verder bij **** punt 4). 
 

Bij de hoge struik loopt u verder RD  richting 
bosrand. Bij paal met witte plasticzak (2020) 
struint u RD verder richting bosrand. 
 

4. Aan de T-splitsing voor bosrand en bij 
gedenkteken aan Ruben gaat u L de 
veldweg/graspad omlaag.  Aan de 3-sprong gaat 
u L met rechts afrastering van natuurgebied 
Kunderberg.  
 

 

(Meteen rechts ziet u een grote torenvalkenkast aan 
hoge paal).   
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Na 500 m gaat u boven bij infobordje R door het 
klaphek en ga dan meteen L over het  paadje over 
de Kunderberg met prachtig uitzicht o.a. op de St. 
Bernarduskerk (1841) in Ubachsberg en beneden 
op de mooie hoogstamboomgaard. (Mogelijk komt 
u hier grazende geiten tegen).  
 

(U kunt hier ook verder RD over graspad lopen met 
rechts de afrastering. Aan de veldweg gaat u R 
omlaag. Negeer vlak daarna klaphek rechts. Ga nu 
verder bij **** in dit punt).   
 

Het paadje buigt een eind verder links omhoog.  
Boven na klaphek gaat u R (zwart/bruin/wit) de 
veldweg omlaag. **** Beneden bij zitbank, 
infobord en stuk klinkerweg gaat u L 
(geel/groen/wit/bruin/Achteromkijkroute) over het 
smalle pad licht stijgende pad met rechts een 
hoogstamboomgaard.   Na bijna 500 m, aan het 
eind van het pad, volgt u RD de verharde 
(begroeide) klinkerweg omhoog.   
 

5. Boven aan de kruising gaat u R 
(zwart/groen/wit/bruin/Achteromkijkroute) over de 
smalle asfaltweg. Aan de 3-sprong bij zitbank en 
wegkruis, waar de asfaltweg naar rechts buigt, 
gaat u RD (zwart/wit/bruin/wit-rood) de veldweg 
omhoog. Na 400 m gaat u boven aan de asfaltweg  
R en u komt meteen bij Wijngoed Fromberg, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het leuke terras nog iets kunt eten of drinken. 
Natuurlijk moet u er een wijntje bij proeven! U 
kunt hier ook in het winkeltje wijn kopen. De 
vriendelijke uitbaatster Carmen verneemt graag 
wat u van de wandeling vindt. 
 
U kunt ook een rondleiding krijgen over het 
wijndomein. Rondleidingen zijn alleen op 
afspraak mogelijk. In maanden november t/m 
januari worden geen rondleidingen gegeven. 
 
 
 

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.   

 
 
 


