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Startpunt: Boshut De Dikke Daniker, Ten Eysden 1, Sweikhuizen - Geleen. Tel: 046-3020005. Geopend: 
Dagelijks vanaf 10.00 uur, maandag gesloten.  Parkeer op de parkeerplaats.  Vanaf de parkeerplaats gaat u bij 
afsluitbomen L met rechts de Geleenbeek. Steek na 100 m R de  brug over, loop RD en ga dan meteen R omhoog 
en u komt bij de blokhut. 
 

Startpunt: Parkeerplaats treinstation Spaubeek, Oude Kerk 1, Spaubeek of Op ‘t Veldje 1, Spaubeek. 
U bereikt de parkeerplaats via Op ’t Veldje 40, Spaubeek. 
 

Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R. Waar de asfaltweg naar links buigt, negeert u fietspad rechts. 
Vlak daarna in de buurtschap Oude Kerk  negeert u doodlopende weg rechts. Meteen daarna gaat u R (Oude 
Kerk 4-8) de volgende doodlopende weg omlaag, die naar links buigt. Bij het vervallen rijksmonumentale 
boerderijtje (huisnr. 6) uit de 18e eeuw loopt u RD naar de ingang van de Sint Annakapel. Ga nu verder bij 
punt 3. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,61 km  2 uur  64 m  124 m 
 

Tijdens deze heuvelachtige en afwisselende wandeling, wandelt u eerst een leuk stuk langs de Geleenbeek 
en dan loopt u via mooi pad omhoog naar het Stammenderbos. Na een stuk door het bos steekt u weer de 
beek over en wandelt u naar de mooie Sint Annakapel.  U loopt steil omhoog door het Stammenderbos en 
dan loopt u Sweikhuizen binnen. Na een stuk door het Danikerbos loopt u in de buurtschap Daniken langs 
de voormalige steenfabriek St. Jozef. Via  mooi pad langs de Geleenbeek wandelt u terug naar de mooie 
blokhut met mooi terras.  

 
 

1503. SWEIKHUIZEN  8,6 km 
 

1. Vanaf de blokhut De Dikke Daniker gaat u L 
omlaag. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L  
en via brug steekt u de Geleenbeek over en dan 
gaat u bij breed ijzeren hek L over het pad met 
links de beek.  Negeer zijpaden en blijf het pad 
geruime tijd langs de 48 km lange Gelenbeek, een 
zijbeek van de Maas, RD volgen. 
 

(Als u na 100 m links de brug oversteekt, komt u bij 
de kinder- streekboerderij Daniken. Na 250 m 
passeert u rechts de twee naast elkaar liggende  
grote vijvers Driepoel waarvan de tweede een  
visvijver is).   
 

Na  800 m gaat u aan de doorgaande weg L en  
steekt u de Geleenbeek over. Meteen daarna gaat 
u, voor plaatsnaambord Sweikhuizen, R via 
klaphek over het pad.  
 

(Rechts ziet u de grote voormalige carréhoeve 
Biessenhof waarvan de vroegste vermelding uit 1259 
stamt). 
   

Let op!  Na bijna 50 m gaat u vlak vóór het hoge 
struikgewas van vijver L over het graspaadje.  (U 
verlaat hier het Ommetje Sweikhuizen). Meteen 
daarna neemt u het rechter paadje gelegen tussen 
hoog struikgewas en met rechts de vijver.  Aan de 
T-splitsing gaat u R en u passeert een houten 

infopaaltje. 150 m verder loopt u via draaihekje 
(stegelke) het pad steil omhoog. 
     
2. Boven aan het trappenpad bij volgende stegelke 
gaat u aan de T-splitsing R over het pad met 
rechts een hoge meidoornhaag. Via draaihekje 
volgt u het pad verder RD.  
 

(Als u hier voor het draaihekje R het weiland omlaag  
loopt, dan heeft u meteen mooi uitzicht).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R het (holle) pad omlaag. 
Aan de 4-sprong gaat u R verder omlaag.  
Beneden aan de 3-sprong, bij hellingweiland en 
geel paaltje nr. 6585 van Enexis, gaat u L over het 
brede bos- zandpad.  Negeer zijpaden. Na 400 m  
gaat u voorbij oud ijzeren hek aan de 3-sprong R 
(ruiterroute 9).  Negeer zijpaden en volg het pad, 
dat beneden naar links buigt, RD.  
 

(Na de bocht naar links, passeert u rechts bij 
afrastering een water opvangbekken en een omheind 
verhard speelveld. Links boven ziet u het voormalig  
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). 
 

 

http://dedikkedaniker.com/
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Na ruim 300 m gaat u aan de asfaltweg R. Vlak 
daarna steekt u de Geleenbeek over en dan gaat u 
meteen L via klaphekje over het pad met links de 
Geleenbeek.  Bij zitbank, genietplekje, steekt u via 
bruggetje het Hoogbeeksken  over en volg dan het 
graspad daar naar rechts buigt en een grindpad 
wordt.  Via klaphek steekt u de smalle asfaltweg 
over en via nauwe doorgang loopt u RD over het 
bospad.  100 m verder gaat u aan de 3-sprong R 
door het klaphek en dan komt u voorbij infobord 
bij zitbank en de Sint Annakapel, die gelegen is in 
de buurtschap Oude Kerk.   
 

(Degene die is gestart op de parkeerplaats station 
Spaubeek gaat hier bij kapel en zitbank R over de 
asfaltweg. Aan de T-splitsing gaat u L/RD).     
 

(De St. Annakapel is in 1865 gebouwd op de plaats 
van de oude parochiekerk van Spaubeek. IVN-
Spaubeek heeft een aantal grote geologisch 
interessante keien uitgestald in de tuin rondom de 
kapel. Loop even vlak langs de kapel en u passeert 
twee mooie kruisen met mooie tekst. Op het oude 
kerkhof staat een stenen grafkruis uit 1733).  
 

3.   Met uw gezicht naar de Sint Annakapel gaat u L 
langs het infobord omlaag. Voorbij klaphek gaat u 
R over het bospaadje. Na ruim 100 m steekt u via 
brug (mooie plek) de Geleenbeek over en volgt u 
het smalle bospad verder RD. Boven voorbij 
klaphek gaat u aan de T-splitsing bij grote 
uilenkast, die aan boom hangt, L over de bosweg. 
Steek beneden schuin L voorzichtig de smalle 
asfaltweg over en loop RD over de bosweg met 

rechts gele gasleidingpaaltjes. (U loopt dus niet 
richting zitbank). Meteen daarna gaat u aan de  
4-sprong RD (wit-rood/Pieterpad) de bosweg 
omlaag. Negeer zijpaden. Let op! Na 150 m 
passeert u links een bij weiland staande zitbank en 
30 m verder, vlak voordat het pad naar links buigt,  
gaat u R het bospaadje omhoog.  25 m verder bij 
boomstronk gaat u aan de 4-sprong, met boompje 
in het midden, L omlaag en ga dan meteen aan de 
3-sprong R het bospad steil (kuitenbijter) omhoog.  
 

4. Let op!  Na 150 m gaat u aan de 3-sprong R het 
pad door het “open” beukenbos omhoog. Na bijna 
100 m gaat u aan de ongelijke 4-sprong RD, nog 
even verder omhoog. Vlak daarna boven aan de 
bosrand bij zitbank, gaat u aan de 4-sprong RD de 
veldweg omhoog. (Schuin rechts voor u ziet u 
woningen in Sweikhuizen (boven)).  Na 200 m voorbij  
zitbankje wordt de veldweg een dalende smalle 
asfaltweg. Negeer zijpaden en blijf de mooie 
smalle holle dalende asfaltweg RD volgen.   
Beneden in het dorp Sweikhuizen/Sjweikese volgt 
u RD de dalende klinkerweg. Bij huisnr. 12-10 gaat 
u schuin R het stenen trappenpad omhoog. Boven, 
met links een groot wegkruis (1939, steekt u 
schuin rechts de weg over en gaat u nog voor de 
verkeersspiegel scherp L de asfaltweg omhoog 
langs huisnr. 90. (Hier ziet u het mooie Sint 

Dionysius en Sint Odiliakerkje (1739)). Boven bij 
ingang van het kerkhof wordt de asfaltweg een 
dalend smal pad. 
 

5.   Beneden aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L 
over de veldweg. Na bijna 200 m gaat u bij bordje 
“Geleenbeekdal” R het smalle pad omhoog. 
Negeer zijpaadjes en blijf het smalle pad geruime 
tijd RD volgen. Let op! Na 300 m, tegenover 
wijngaard, negeert u zijpad scherp links omlaag.  
(Hier heeft u rechts bij wijngaard mooi uitzicht op 
Sweikhuizen). 10 m verder gaat u aan de 3-sprong L 
(geel) het smalle bospad omlaag.  Negeer zijpaden.  
Beneden aan de T-splitsing gaat u R het bospad 
omhoog, dat na 50 m een stijgend asfalt- bospad 
wordt met rechts mooi open beukenbos. Negeer 
zijpaden.  Na 300 m boven aan de ruime 4-sprong, 
waar het asfaltpad bijna eindigt, gaat u L het pad 
omlaag. Negeer zijpaden en volg RD het dalende 
pad dat een eind verder een hol pad wordt.   (50 m 
verder ziet u bij akker voor u de schoorsteen van de 
voormalige steenfabriek). Na ruim 300 m gaat u 
beneden aan de T-splitsing L over de bosweg. 
Negeer meteen daarna klaphek rechts.   
 

6. Aan de T-splitsing bij wegkruis (1823) gaat u R 
over de asfaltweg. Vlak daarna aan de 3-sprong 
gaat u RD de asfaltweg omhoog en u passeert 
meteen  rechts de voormalige steenfabriek Sint 
Jozef.   
 

(In de rijksmonumentale voormalige steenfabriek St. 
Jozef werden van 1920 tot 1956 handmatig bakstenen 
gemaakt. Nu is er Plinthos, centrum voor natuur, 
educatie en zorg, in gehuisvest. 
 

De route volgend ziet u 150 m verder, bij weiland,  
links de scheve kerktoren van de Sint Marcelinus en 
Sint Petruskerk (1862) in Oud Geleen).    
 

Aan de ongelijke 4-sprong bij “woonwagen” 
locatie gaat u RD en 20 m verder gaat u bij 
waterrooster en varkensruggen L het brede pad 
omlaag. Negeer zijpaadjes. Na ruim 300 m steekt u 
via brug de Geleenbeek over en meteen daarna 
aan de T-splitsing gaat u L over het smalle pad.  
Aan de 3-sprong in Daniken gaat u L over de 
asfaltweg.  U steekt weer de Geleenbeek over en 
dan gaat u meteen bij trafokast en afsluitboom R 
over het pad met rechts de beek.  Na 400 m steekt 
u R via houten brug de Geleenbeek over en ga dan 
L met links de beek.   
 

(U kunt hier bij brug ook RD blijven lopen. Bij de 
volgende brug gaat u L en meteen daarna gaat u R 
omhoog en u komt bij De Dikke Daniker). 
 

Na 300 m, aan de 4-sprong bij manege Ten Eysden 
en treurwilg, gaat u L de brug over, loop RD en ga 
dan meteen R omhoog en u komt bij de prachtige 
blokhut/uitspanning De Dikke Daniker, de sponsor 
van deze wandeling, waar u binnen of op het terras 
nog iets kunt eten of drinken. Het personeel 
verneemt graag wat u van de wandeling vindt.

 

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.   


