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www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze afwisselende en heuvelachtige wandeling door het prachtige Geleenbeekdal, wandelt u eerst
een mooi stuk langs de Geleenbeek en dan klimt u via een pad omhoog naar het dorp Sweikhuizen. U klimt
verder omhoog en dan loopt u langs de bosranden van het Stammenderbos met mooie uitzichten. U
passeert de Stammenhof en dan daalt u via een mooi voetpad af. U passeert Kasteel Terborgh en dan
wandelt u over prachtige paadjes door het Geleenbeekdal. Ook kunt u even de mooie St. Annakapel
bezoeken. Via leuke bospaadjes loopt u terug naar de brasserie met mooi terras. U kunt ook starten in
Sweikhuizen en dan fijn pauzeren bij Brasserie Bie Sjoef. U kunt er heerlijk lunchen!

Startpunt: Brasserie Bie Sjoef, Sint Jansgeleen 4, Spaubeek. Kijk goed op de site naar de openingstijden.
Parkeer op de grote parkeerplaats en loop naar de tennisvelden.
Startpunt: Parkeerplaats naast gemeenschapshuis Sweikhuizen, Bergstraat 82a, Sweikhuizen.
Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R de weg omlaag en voorbij huisnr. 105 gaat u L de stenen trap
omlaag. Ga nu verder bij **** in punt 2.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

8,50 km

2 uur

65 m

102 m
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1515. SPAUBEEK 8,5 km
1. Met uw rug naar de ingang van het terras
gelegen op het tenniscomplex gaat u R en steekt
u via brug de Geleenbeek over en ga dan L over
de parkeerplaats.
(Hier op de parkeerplaats ziet u links de grote
kasteelhoeve Sint. Jansgeleen waarvan de huidige
vorm uit 1567 stamt).
Na 50 m, waar de parkeerplaats naar rechts buigt,
gaat u R over het (zand)pad met links het grote
gebouw van de St Jansmolen (1340/herbouwd in
1775/nu zorgboerderij). Let op! Waar het pad
voorbij het gebouw bij afrastering naar rechts
buigt, gaat u L over het smalle graspaadje.
Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing bij bord
“Geleenbeekdal” L over het pad en dan passeert
u boven een groot stalen draaihek waar u mooi
zicht heeft op het mansardedak van de
St. Jansmolen met bovenop een windvaan.
Negeer zijpaden en volg nu geruime het dalende
pad, dat beneden bij lange smalle vijver met
kroos naar rechts buigt en een eindje verder
langs de links gelegen Geleenbeek loopt. Na
500 m bij de grote voormalige carréhoeve de
Biessenhof, waarvan de vroegste vermelding uit
1259 stamt en waarvan de grote schuur uit 1772
stamt,
gaat
u
aan
de
rand
van
Sweikhuizen/Zjweikese door het klaphek en ga L.
Meteen na de brug gaat u bij afsluitboom R over
het pad met rechts de 48 km lange Geleenbeek,
die bij Stevensweert in Maas stroomt. Na 400 m
bij de twee naast elkaar liggende grote vijvers
Driepoel, waarvan de eerste een visvijver is, gaat
u aan de ongelijke 4-sprong bij houten brug RD
verder langs de beek. Steek na 250 m R de
volgende brug over en aan de 4-sprong voor de
Streek- Kinderboerderij Daniken gaat u R met
rechts de Geleenbeek.
2. Aan de 4-sprong bij houten brug, die u net
gepasseerd bent, gaat u L en ga dan meteen R
het bospad omhoog dat even verder naar links
buigt. Na 150 m komt u uit het bos en volgt u de
veldweg RD omhoog met links de bosrand en
rechts een akker. Negeer zijpad links omhoog.
(Even verder ziet u links boven een wijngaard).
200 m verder gaat u bij afvalbak en zitbank R
(Ommetje Sweikhuizen) het pad omhoog dat
boven bij ingang van kerkhof een dalende smalle
asfaltweg, gelegen tussen hagen, wordt. Beneden
in Sweikhuizen steekt u schuin rechts de weg
over en gaat u L (Ommetje Sweikhuizen) de
stenen trap omlaag.
(Hier heeft u mooi zicht op de het Dionysius en
Odiliakerkje (1739)).
**** Beneden voor huisnr. 10 gaat u scherp R de
klinkerweg omlaag met rechts zicht op het grote

wegkruis, type vliegermodel. Bij de doorgaande
weg gaat u meteen bij verbodsbord L
(Pelgrimsweg naar Santiago) de veldweg
omhoog. Aan de 4-sprong bij zitbank en
boomkruis gaat u RD verder omhoog. Let op! Na
100 m gaat u L het smalle pad omhoog met links
afrastering van weiland. Op de hoek van de
afrastering gaat u L met links de afrastering van
weiland en met mooi uitzicht over het
Geleenbeekdal.
(Een eind verder, waar het pad bij zitbank naar rechts
buigt, ziet u links op het Chemelot terrein een restant
(groene heuvel) van de voormalige steenberg van de
staatsmijn Maurits (operationeel van 1926-1967), die
met een hoogte van 110 m en een oppervlakte van
84 hectare de grootse steenberg van de Nederlandse
mijnen was.
Hier heeft u ook mooi zicht op het torentje van de
kerk in Sweikhuizen).
3. Aan de 3-sprong gaat u L via draaihekje over
het pad door de hoogstamboomgaard met rechts
de bosrand. Voorbij volgende draaihekje gaat u
aan de 4-sprong L pad omlaag met links
afrastering hoogstamboomgaard. Negeer paadje
scherp rechts en volg RD het dalende pad
gelegen tussen meidoornhagen. Beneden aan de
T-splitsing bij regenwaterbuffer gaat u R de
mooie smalle holle asfaltweg omhoog, die na
150 m bijna boven naar rechts buigt en een licht
stijgende veldweg wordt. Aan de bosrand gaat u
aan de 4-sprong bij zitbank L over de smalle
asfaltweg met rechts de bosrand. (Hier ziet u
links woningen in Sweikhuizen). Na 100 m gaat u
schuin R over het graspad.
(Na regenval kan het graspad erg drassig zijn. Is dit
zo, loop dan hier verder RD over de smalle
asfaltweg. Aan asfaltweg boven in Sweikhuizen gaat
u R. Na ruim 100 m gaat u aan de ongelijke 4-sprong
R over de smalle asfaltweg met rechts de hoge
telecommunicatiemast. Negeer zijpaden. Ga nu
verder bij punt 4).
Negeer zijpaden.
(Aan het einde van het graspad ziet u links de
schietboom met kogelvanger van schutterij St.
Joseph (1906) Sweikhuizen).
Na 400 m gaat u R de asfaltweg omlaag.
(Hier ziet u voor u de kerk in Puth).
4. Aan de T-splitsing gaat u L en passeert u
meteen rechts de rijksmonumentale carréhoeve
Stammenhof (1772) met voorbij de hoeve rechts
mooi uitzicht.

Aan de 3-sprong bij linde, boomkruis en zitbank
gaat u bij verbodsbord R (ruiterroute (rr) 8) de
(holle)
veldweg
omlaag.
Beneden
bij
regenwaterbuffer Huize Terborg steekt u L de
smalle asfaltweg over en gaat u schuin L het
graspad omhoog met links een akker. Na 150 m
wordt het stijgende graspad een hol stijgend
bospad. 150 m verder gaat u R het trappenpad
met leuning omhoog. Boven volgt u RD het
dalende pad. Steek beneden aan de rand van
Sjènne/Schinnen de smalle asfaltweg over en
loop RD de veldweg omlaag. Beneden aan de
T-splitsing gaat u R het grindpad omhoog. Na
400 m bij inrit van kasteel Terborgh, waar
tegenover een groot stenen wegkruis staat, gaat
u RD (wit-rood) over het grindpad met links zicht
op de zijkant van het kasteel en over het
Geleenbeekdal.
(Kasteelboerderij Huis Terborgh stamt gedeeltelijk uit
de 17e eeuw. Een replica van het kasteel staat in
Madurodam).
5. Na de volgende 400 m gaat u boven bij grote
uilenkast
hangende
aan
boom
L
(Oliemolendervoetpad) via houten klaphek het
pad omlaag met links afrastering/weiland/
natuurgebied. Beneden buigt het pad naar rechts
en wordt een smal bospad. Via brug, waar u links
mooi zicht op de beek heeft, steekt u de
Geleenbeek over en volgt u RD het bospaadje.
Na ruim 100 m gaat u aan de 3-sprong bij houten
klaphek R.
(Als u hier L door het klaphek gaat, dan komt u bij de
mooie St. Annakapel, die gelegen is in de buurtschap
Oude Kerk. De kapel is in 1865 gebouwd op de
plaats van de oude parochiekerk van Spaubeek.
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IVN-Spaubeek heeft een aantal grote geologisch
interessante keien uitgestald in de tuin rondom de
kapel. Loop even vlak langs de kapel heen en u
passeert twee mooie kruisen met mooie tekst. Op het
oude kerkhof staat een stenen grafkruis uit 1733).
Steek de smalle asfaltweg over en loop RD via
klaphek het grindpad door het natuurgebied
omlaag. Bij zitbank, genietplekje, steekt u via
houten brug het Hoogbeeksken over. Voorbij
klaphek gaat u bij brug R over de asfaltweg. Na
bijna 50 m gaat u L (rr 11) over het brede bospad.
Negeer zijpaden en volg RD de bosweg, die na
200 m rechts omhoog buigt.
(Meteen rechts 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. Links
passeert u een omheind verhard sportveld).
6. Na 300 m gaat u aan de T-splitsing L (rr 11)
langs een oud ijzeren hek de bosweg omlaag.
Negeer zijpaadjes. Na ruim 300 m gaat u aan de
Y-splitsing, met aan boom hangende bordje
“Brasserie Bie Sjoef”, L het smalle pad omlaag
met meteen links beneden de Geleenbeek en het
tenniscomplex. Aan het einde van het pad steekt
u L via brug de Geleenbeek over en komt u bij
Brasserie Bie Sjoef, de sponsor van deze
wandeling waar u tegen zeer vriendelijke prijzen
binnen of op het grote terras nog iets kunt eten of
drinken. De gerechten zijn echt heerlijk! De
vriendelijke uitbaters vernemen graag wat u van
de wandeling vindt.
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