
1516. SPAUBEEK 10,9 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
Tijdens deze heuvelachtige wandeling klimt u omhoog naar de Groeve Spaubeek en groeve Nagelbeek en 
via holle veldwegen daalt u af naar de prachtige vijvers van Nierhoven. Via een leuk voetpad loopt u naar 
de buurtschap Tervoorst en voorbij enkele mooie monumentale hoeves loopt u door de buurtschap 
Terstraten, met fraaie vakwerkhuizen.  Via veldwegen loopt u boven over het plateau waar u kunt uitwaaien 
en via een leuk rondje door het Spaubekerbos komt u bij de rand van Spaubeek. U klimt een pad omhoog 
en dan volgt u een panoramisch graspaadje boven Spaubeek. Dan daalt u af naar het dorp. 
 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,86 km  2.30 uur  50 m  108 m 

 
 
Startpunt: Parkeerplaats voor de supermarkt nabij de kerk, Bongerd 15, Spaubeek. Start bij punt 1. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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1516. SPAUBEEK 10,9 km 
 

1.  Staande op de parkeerplaats met uw rug naar 
de met Nivelsteiner zandsteen gebouwde  
Laurentiuskerk (1924-1926) en het kunstwerk 
“Samenwerking” gaat u RD over de 
parkeerplaats. Aan het einde van de 
parkeerplaats gaat u L en loop meteen daarna 
rechts van huisnr. 36 RD over het tegelpad. 
Meteen voorbij nauwe doorgang gaat u L over de 
klinkerweg. Voorbij huisnr. 26 op deur gaat u R 
over de klinkerweg.  Aan de T-splitsing gaat u L 
omlaag. Meteen voorbij nauwe doorgang gaat u 
aan de 4-sprong bij afvalbak R het asfaltpad 
omhoog.  Steek de asfaltweg over en loop bij 
trafokast RD over het asfaltpad.  U steekt de  
doorgaande weg (Kupstraat) over en ga L 
omlaag. Vlak daarna  aan de 3-sprong gaat u R  
(Kupstraat  (57-71) omhoog.    
 

(Meteen rechts (nr. 61) bij kunstwerk passeert u een 
voormalige hoeve uit circa 1650. Zie infobordje).  
 

Voorbij huisnr. 69 gaat u bij verbodsbord R (pijl) 
de smalle klinkerweg omhoog, die 100 m verder 
een mooie holle stijgende veldweg wordt. Negeer 
inritten naar akkers. Na 500 m, aan de 
omgekeerde Y-splitsing, gaat u RD de holle 
veldweg verder omhoog. Na bijna 200 m passeert 
u boven een toegangshek van de zandgroeve 
Spaubeek.  
 

(Als het hek open is, kunt u even een kijkje nemen en 
heeft u mooi zicht op de zandgroeve).  
 

Volg nu RD de licht stijgende veldweg met rechts 
de afrastering van de grote groeve.  
  

(Na 30 m passeert u rechts het infobord, “Geologisch 
monument zand- en grindgroeve”).   
 

2.  Na 600 m gaat u aan de T-splitsing bij zitbank  
L de holle veldweg omlaag.  Negeer zijpaden.  Na 
ruim 300 m gaat u boven aan de T-splitsing  R de 
smalle asfaltweg omhoog en rechts ziet u de 
Remigiuskerk in Schimmert. Negeer veldweg 
rechts en volg RD de rustige smalle asfaltweg 
met links de begroeide aardwal van de 
voormalige zand- grindgroeve/voormalige 
regionale vuilnisstortplaats Schinnen, die niet te 
zien is. Na 600 m gaat u aan de 4-sprong bij 
zitbank RD de smalle asfaltweg omhoog met links 
de met aarde afgedekte en inmiddels begroeide 
vuilnisstortplaats.   
 

(Boven ziet u voor u in de verte in Heerlen (Parc 
Imstenrade) de hoogstgelegen woontoren van 
Nederland. De grote rookpluim, die u hier meestal in 
de verte ziet, is van de elektriciteitscentrale in 
Weisweiler gelegen aan de autoweg Aken -Keulen).  
 

Aan de kruising bij wegkruis en volgende zitbank  
gaat u bij verbodsbord RD over de veldweg, die 
na 200 m een mooie holle dalende veldweg wordt.   
 

(Hier ziet u voor u steenbergen van voormalige 
steenkolenmijnen in de Duitse grensstreek. Hier ziet 
u ook de Indoor skibaan Landgraaf, gelegen op de 
helling van de Wilhelminaberg, waarop 10.000 
zonnepanelen liggen). 
 

Na 700 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing 
bij uitstroom regenwaterbuffer RD verder omlaag. 
Negeer vlak daarna zijpaadje links omhoog en 
loop verder RD de holle veld- grindweg omlaag. 
Beneden bij zitbank, wegkruis (9-2021 in reparatie)  
en twee Mariakapelletjes aan boom 
(Mariaheukske) gaat u R de holle asfaltweg 
omlaag. Na 150 m gaat u beneden aan de  
T-splitsing in de buurtschap Nierhoven R.  
Meteen daarna gaat u L het asfalt- voetpad 
omlaag. Voor de vijver bij picknickbank gaat u R 
het asfaltpad omhoog.  
 

3. Aan de 3-sprong bij parkeerplaats gaat u L over 
het asfaltpad.  
 

(Rechts ziet u het witte landhuis “Huis Nierhoven” 
daterend uit circa 1550. Zie infobordje bij poort).  
 

Volg nu RD het pad tussen de twee visvijvers 
door. Steek de houten brug over en negeer 
meteen  zijpad links. Meteen daarna gaat u aan de 
3-sprong bij infobord “Geleenbeekdal” en zitbank 
R. Aan de 3-sprong gaat u L en u verlaat de 
vijvers.   
Meteen daarna aan de volgende 3-sprong voor 
dierenweide gaat u L over het asfaltpad met links 
het meanderende Platsbeekje.  Aan de 4-sprong 
bij brug gaat u RD, verder langs het Platsbeekje, 
een zijbeekje van de Geleenbeek. Aan de 3-
sprong bij klinkerweg en picknickbank gaat u L  
over het klinker- tegelpad, verder langs de beek. 
Voorbij brug over de Platsbeek gaat u L de 
asfaltweg omhoog. Boven aan de T-splitsing in 
de buurtschap Tervoorst gaat u R.  
 

(Na 150 m passeert u rechts de voormalige 
basisschool de Populier (nr.90)).  
 

Aan de 4-sprong bij picknickbank en bij het links 
staande bijzondere weg(boom)kruis gaat u R 
(Bergerweg) omlaag.   
 

4. Aan de ruime 3-sprong, met in het midden een 
zitbank, een fijne pauzeplek na 6 km, gaat u L  
(Driesschenweg/wit-rood) omhoog. Negeer 
veldweg rechts omhoog en u passeert meteen 
rechts de mooie rijksmonumentale carréboerderij 
(no. 2) uit 1733 en dan wordt de asfaltweg een 
dalende veldweg.  Aan de T-splitsing bij zitbank 
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in de buurtschap Terstraten  gaat u R over de 
asfaltweg en u passeert meteen rechts de mooie 
klokgevel van de witte voormalige  hoeve (1740).  
 

(De route volgend passeert u nog de 
rijksmonumentale voormalige carrévakwerkhoeves 
nr. 3 (18e eeuw), nr.8 (1714 of 1724), nr. 9  (18e/19e 
eeuw), nr. 11-12 de vakwerkhoeve met speklagen 
(18e/19e eeuw) en vogelhuisjes aan de gevel). 
 

Negeer bij bord “Einde bebouwde kom 
Terstraten” en uitstroom regenwaterbuffer veld- 
grindweg links omhoog. Steek na 300 m boven bij 
de rijksmonumentale met speklagen gebouwde 
Hoeve Nieuwenhuis (1794) de doorgaande weg 
(Maastrichterweg) over en loop RD de veldweg 
omhoog. Na 500 m gaat u boven aan de 3-sprong 
RD (wit-rood).  
 

(Hier op het Plateau van Schimmert heeft u rondom 
mooi uitzicht. Rechts ziet u het huisje dat staat bij het 
vliegveld  van de modelvliegclub Thermiek ‘58. Links 
ziet u de Remigiuskerk in Schimmert en schuin links 
voor u de St. Hubertuskerk in Genhout). 
 

Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong RD omlaag.   
(U verlaat wit-rood). Aan de 4-sprong bij zitbank, 
afvalbak en wegwijzer, gaat u RD (pijl) verder 
omlaag. Na bijna 100 m gaat u aan de volgende  
4-sprong R de veldweg omlaag, die een dalende 
bosweg wordt.  
 

5.  Aan de T-splitsing gaat u L de bosweg omlaag, 
die na 100 m een smalle dalende holle asfaltweg 
wordt.  Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD. 
50 m verder aan de omgekeerde Y-splitsing gaat 
u bij waarschuwingsbord scherp R de asfaltweg 
omhoog.  Let op! Na 100 m, in de flauwe bocht 
naar links, gaat u L het korte steile bospaadje 
omhoog. (Dit is 100 m voor ijzeren toegangshek 
groeve).  
 

(Het ziet steil uit maar is bij droog weer prima te 
doen. Bij nat weer loop dan terug de asfaltweg 
omlaag. Na bijna 200 m komt u beneden tegenover 
groot wegkruis type vliegermodel links bij Boslounge 
Pieterpoort).       
 

Na 25 m gaat u boven RD. Negeer zijpaadjes en 
volg geruime tijd het smalle pad boven door het  
hellingbos/Spaubekerbos dat na 200 m een 
dalend pad wordt, door het beukenbos.    
 

6. Let op! Na bijna 400 m gaat u beneden bij links 
liggende oude dunne boomstam en waar u links 
beneden een ijzeren hek ziet, scherp L over het 
bospad. (U loopt dus niet omlaag naar het ijzeren 
hek).  
 

(Als u hier RD het bospad blijft volgen, dan komt u na 
100 m bij het openluchtluchtmuseum Bourgogne 
(1925) met de tribune/trappen).  
 

Negeer zijpaden en blijf het stijgende pad RD 
volgen met even verder rechts beneden 
woningen in Spaubeek. Na 150 m loopt het 
bospad even steil omlaag en beneden bij 
schutting van tuin weer omhoog. Aan de 
asfaltweg gaat u R. 
 

7. Volg de asfaltweg omlaag. Meteen daarna aan 
de 3-sprong gaat u L over de asfaltweg, die naar 
rechts buigt.  Aan de doorgaande weg gaat u L 
omhoog.  Voorbij huisnr. 71 (carréhoeve uit 1864) 
en tegenover duiventil en verkeersspiegel gaat u 
bij verbodsbord R de asfaltweg omhoog en loop 
dan RD (Roukuilsweg) de veldweg omhoog. Let 
op! Na 100 m gaat u R het  graspad omhoog. Vlak 
daarna gaat u boven bij twee brede ijzeren 
hekken en twee draaihekjes RD over het graspad, 
dat na 200 m een dalend graspad wordt.  
 

(Waar het graspad begint te dalen, ziet u links op het 
terrein van Chemelot 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).    
 

Na 600 m gaat u beneden aan de T-splitsing in 
Spaubeek L de asfaltweg omlaag. Negeer 
zijwegen en na 100 m u komt bij de parkeerplaats. 
 
(U kunt ook nog even een bezoekje brengen aan de 
kerk. Via de Mariakapel/Dagkapel (ingang links van 
de hoofdingang) kunt u een kijkje nemen in de kerk 
met het  Art-Nouveau/Jugendstihl interieur). 

 

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.   
 


