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Net onder de rook van Heerlen ligt de buurtschap Benzenrade.  Tijdens deze afwisselende en 
heuvelachtige wandeling loopt u via stijgend pad, dalende holle weg en stijgende rustige asfaltweg naar  
de voormalig kalkoven Putberg. Bij de voormalige kalkoven   Daelweg  loopt u lange tijd over een mooi 
graspad, dat voert beneden langs het natuurreservaat Kunderberg. Via o.a. een holle bosweg en leuke 
paadjes door parkachtige omgeving, loopt u terug naar  ’t Koffiehuuske waar o.a. een prachtig achterterras 
is. U kunt deze route ook combineren met wandeling 953 tot een flinke wandeling van 14 km.  

 

Startpunt: Eetcafé ’t Koffiehuuske, Benzenrade 2, Heerlen. Dagelijks open vanaf 09.30 uur. Dinsdag 
gesloten. In de buurt van het eetcafé mag u max. twee uren parkeren. Parkeer nabij Benzenrade 23 (vrij 
parkeren). Als u parkeert bij huisnr. 23 loop dan terug met rechts van u de kapel. Meteen daarna gaat u aan de  
5-sprong L de smalle doodlopende weg omhoog. Ga nu verder bij **** in punt 1.  Bijna aan het eind van de 
wandeling kunt u dan pauzeren bij  Eetcafé ’t Koffiehuuske. 

 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://koffiehuuske.nl/


 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,20 km  1.30 uur  52 m  92 m 
 

 
 

1357. HEERLEN (Benzenrade) 6,2 km 
 
1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
L.  
 

(Na 100 m  passeert u twee (huisnr. 8 en 50 A) 
mooie met Kunradersteen gebouwde huizen. 100 m 
verder, vlak voor kapel, passeert u rechts in weiland 
staand ooievaarsnest).  
 

Na 250 m gaat u aan de 3-sprong bij de met 
Kunradersteen gebouwde H. Hartkapel (1924)  R 
met links de kapel. Meteen voorbij de kapel gaat u 
aan de 5-sprong RD, de smalle doodlopende weg 
omhoog. **** Aan de 3-sprong bij het met 
Kunradersteen gebouwd huis en bij huisnr. 25 A 
gaat u RD verder omhoog. Bij het laatste huis  
wordt de smalle asfaltweg een stijgend (verhard) 
pad.  
 

(Na 200 m passeert u links een zitbank met mooi 
uitzicht over de skyline van Heerlen).  
 

Na 400 m gaat u aan de T-splitsing R de verharde 
veldweg omlaag, die een eindje verder een holle  
dalende veldweg wordt.  
 

(In deze dalende holle veldweg passeert u rechts een 
grote dassenburcht).  
 

Beneden aan de doorgaande weg bij zitbank en 
wegkruis gaat u L over het trottoir en loop onder 
het viaduct, van de autoweg Aken-Antwerpen (A-
76), door. Meteen na het viaduct gaat u L de 
asfaltweg omhoog. 
 

2. Na bijna 200 m, einde asfaltweg, gaat u aan de 
3-sprong bij afsluitboom R (geel/blauw) de 
bosweg omhoog. Even verder aan de Y-splitsing 
gaat u R (geel/blauw). Negeer zijpaadjes en volg 
het smalle bospad RD. Na 400 m bij het 
geologisch monument  ”groeve Putberg” (zie 
infobord) gaat u R (blauw/geel) het (trappen)pad 
omlaag en volg verder het pad. Aan de twee 
boogvormige holtes in de bergwand gaat u R 
(wit/groen) over het pad gelegen tussen 
afrasteringen van weilanden. 
 

(Dit is de dubbele kalkoven van de kalksteengroeve 
Putberg, die u juist gepasseerd bent. Het is één van 
de 44 kalkovens die rond Ubachsberg in bedrijf 
waren. De Romeinen zijn met de kalkwinning 
begonnen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-
1918) waren circa 700 personen werkzaam in de 
Zuid-Limburgse kalkindustrie. De gewonnen kalk 
werd ter plekke in ovens gestookt). 
 

Steek na draaihekje de doorgaande weg over en 
ga bij de locatie van voormalig transportbedrijf R 
het betonnen twee richtingenfietspad omlaag.  
 

Hier bevindt zich de rijksmonumentale voormalige 
kalkoven/kalksteengroeve Kurvers, die in 1913 in 
bedrijf werd genomen, De kalkoven had zes 
ovenmonden en is opgetrokken in Kunradesteen en 
baksteen. De ovenmond van de schatovens is 8 m 
diep en heeft een doorsnede van 3,5 m).  
 

De route volgend passeert u na 250 links bij 
klinkerweg het industrieel monument kalkoven 
Daelweg (zie infobord)). 
 

Na 300 m tegenover de inrit van hoeve Ingendael 
(1662/huisnr. 16) gaat u bij infobord en bord 
“voetpad” L over het graspad.    Volg dan 1,3 km 
het mooie graspad RD met links afrastering van 
het natuurreservaat Kunderberg.  
 

(In het voorjaar staan hier duizenden 
paardenbloemen en boterbloemen in bloei 
 

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. Na 1,3 km gaat u boven  aan de T-splitsing R 
(geel/wit/zwart) de holle veld- bosweg omlaag.   
 

(Een eindje verder passeert u links weer voormalige 
kalkoven).  
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (geel) 
verder omlaag. Aan de 3-sprong gaat u RD 
(Viabelgica) de grindweg omhoog.  
 

(U kunt hier ook R de rustige asfalt- bosweg omhoog 
lopen. Negeer bijna boven veldweg rechts en volg de 
asfaltweg, die naar links buigt. Via brug steekt u de 
snelweg over. Ga dan verder bij **** in dit punt).   
 

Let op! Na bijna 50 m, meteen voorbij 
markeringspaaltje, gaat u scherp R (groene 
driehoek op geel plaatje/Viabelgica)  het smalle 
gras- bospad omhoog met links afrastering en de 
beneden gelegen  snelweg.  Na bijna 300 m, einde 
pad, steekt u L via  brug de autoweg (A-76) over. 
**** Meteen na de brug gaat u R (Viabelgica) de 
brede stenen trap omlaag. Beneden  aan de 3-
sprong gaat u RD het asfalt- voetpad omlaag.  
Aan de 3-sprong met witte abeelboom in het 
midden gaat u R. Negeer zijpaden.  (U passeert 
links een groot gazon met zitbanken).  
 

4. Na 400 m gaat u aan de kruising bij zitbank en 
wegkruis RD met rechts volkstuintjes.  
 



 

100 m verder, bij links staand ijzeren hek, gaat u 
R over het (gras)paadje/grasveld met rechts 
afrastering/weiland.   Steek bij plaatsnaambord 
Heerlen/Heële de asfaltweg over en loop bij bord 
“Honden uitrengebied” RD het smalle pad 
omhoog.  Bij zitbanken volgt u RD het verharde 
pad met links de bosrand. Let op! Na bijna 50 m 
gaat u meteen voorbij het bos L over het 
(gras)pad met links de bosrand. Voorbij 
picknickbank gaat u aan de T-splitsing L het pad 
omlaag met rechts  houten afrastering van 
paardenweiland. Negeer zijpaden. Na 200 m gaat 
u beneden L over het asfaltpad. Meteen daarna 

gaat u R over de asfaltweg. U komt meteen links 
bij ’t Koffiehuuske, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen in de sfeervol 
ingerichte zaak of op het rustige achterterras nog 
iets kunt eten of drinken.  Er zijn verschillende 
speciaal bieren op vat zoals Brand seizoenbieren, 
Westmalle, Affligem, Carolus en Liefmans. Een 
lekker glas wijn is er natuurlijk ook te krijgen.  
M.a.w. een heel leuke plek om de wandeling af te 
sluiten. De eigenaar of personeel verneemt graag 
wat u van de wandeling vond. Het broodje gezond 
met het zelfgebakken donkerbruine brood is een 
aanrader! 

 

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. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


