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Een gemakkelijke wandeling met toch hellingen door het Landschapspark De Graven. U loopt door het 
Stammenderbos, Danikerbos, langs de Geleenbeek en mooie vijvers. Aan het eind bij De Bokkereyer is een 
mooi terras. 
 

Startpunt: Gasterie De Bokkereyer,  Bergstraat 1, Sweikhuizen. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 7,67 km  1.50 uur  62 m  111 m 

 
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.   

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


  blz 2 van 2 

 

 
 

165. SWEIKHUIZEN 7,7 km 
1. Met uw rug naar de gasterie gaat u R (groen) 
met meteen links van u alpacafokkerij Alpaca 
Mountain waar u alpaca’s ziet lopen. Meteen 
daarna bij de hoge gsm-mast gaat u R over de 
asfaltweg.  
 

(Hier ligt ook een grote parkeerplaats. Even verder 
passeert u rechts de schietboom met kogelvanger 
van de schutterij St. Joseph (1906)).  
 

Negeer zijpaden rechts. Aan de T-splitsing voor 
de rijksmonumentale hoeve Stammenhof (1772) 
gaat u L. 
 

(Voor u ziet u de kerk van Puth. Even verder ziet 
rechts in de verte de hoogstgelegen woontoren van 
Nederland (Parc Imstenrade)).  
 

Bij lindeboom, boomkruisje en zitbank gaat u R 
de veldweg omlaag. Beneden bij 
regenwaterbuffer Huize Terborg gaat u L (rood-
wit) over de smalle asfaltweg. Negeer zijpaden en 
volg deze asfaltweg geruime tijd omhoog. 
Boven aan de T-splitsing gaat u R en u loopt Puth 
binnen. Aan de 4-sprong bij huisnr. 23 en 
wegkruis gaat u L (oranje) over de veldweg. 
Negeer zijpad rechts. Aan de kruising met smalle 
asfaltweg gaat u RD (oranje/geel). Aan de 4-
sprong bij boomkruis loopt u RD (oranje/geel) 
omlaag door de holle veldweg 
 

2. Aan de kruising met weer een asfaltweg gaat u 
RD.  
 

(Als u even verder R over het grasveld loopt dan 
heeft U hier een u mooi uitzicht over Sittard o.a. op 
de 80 m hoge kerktoren van de St. Petru kerk, ook 
wel Grote kerk genoemd. In de verte ziet u de 
Clausgascentrale in Maasbracht).  
 

Volg het pad dat naar links buigt langs de 
bosrand. Neem het eerste bospad R (geel) stukje 
naar beneden het bos in. Negeer zijpaadjes. Aan 
de 3-sprong gaat u L (geel) over het brede pad. 50 
meter verder aan de kruising gaat u R (geel) 
omlaag. Negeer zijpad rechts. Beneden voor poel 
gaat u L het asfaltpad omlaag. Negeer zijpaden.  
(Vlak voor de brug passeert u links Blokhut De Dikke 
Daniker, een leuke pauzeplek). 
 

3. Steek voor de manege Ten Eysden de brug 
over en ga meteen L over het pad met links de 48 
km lange Geleenbeek, die vlakbij Stevensweert in 
de Maas stroomt.  Negeer de eerste brug links.  
 

(Als u deze brug oversteekt, dan komt u bij de 
kinderboerderij Daniken).  
 

Steek dan de  tweede brug over 
 

4. Meteen na de brug neemt u het tweede pad 
schuin R (groen/geel) over het pad en volg het 

pad door het bosje. Het pad buigt even verder 
naar links. Negeer zijpad links omhoog en loop 
RD (geel/groen). Neem bij zitbank het pad R 
omhoog. Het pad loopt langs de achtertuinen van 
woningen. (Rechts ziet u de hoge flats in Geleen-
Zuid). Aan het kerkhof gaat u RD over het pad 
gelegen tussen twee hagen. Aan de doorgaande 
weg gaat u R omlaag.  
 

(Links ziet u het H.H. Dionysius en Odiliakerkje 
(1739). Dit kerkje is zeer geliefd bij trouwlustigen.  
 

Voorbij het grote wegkruis naast huisnr. 94 gaat u 
L (groen/oranje) over de veldweg. Neem nu voor 
lindeboom het eerste paadje R (oranje). 
 

5. Negeer trappenpad rechts omlaag en loop RD, 
2 x door draaihek langs de heg. Aan de T-
splitsing gaat u R (groen/oranje) omlaag. Bij de 
volgende kruising R. Negeer zijpaadjes  links en 
negeer brede zandweg rechts. Volg het pad dat 
naar links (oranje) buigt.  
 

(Even verder ziet u rechts het tenniscomplex van 
Spaubeek.  Als u wilt pauzeren neem dan het eerste 
pad R en u komt bij Brasserie Sjoef.).  
 

Negeer zijpaden en volg het pad langs de 
bosrand en later door het bos.  
 

6. Aan de 3-sprong na het ijzeren hek gaat u RD. 
Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u L. Negeer 
zijpaden en volg het holle pad RD (oranje) 
omhoog.  
 

(Even verder passeert u het  voormalige 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).  
 

Boven bij  ijzeren hek neemt u het tweede pad L 
(blauw). Let op! Ga nu meteen R de trappen 
omhoog. Boven aan de trappen gaat u meteen L. 
(U loopt nu parallel aan het holle pad beneden). 
Negeer breed zijpad rechts en blijf RD omhoog 
lopen. Bijna boven aan de afrastering ziet u 
rechts een boom met een blauwe streep. Loop 
links van deze boom verder omhoog. U verlaat 
het bos. Aan de 4-sprong bij zitbank en 
boomkruisje gaat u R over de asfaltweg. 
 

(Links ziet u het Chemelot complex. In de verte ziet u 
steenbergen van de voormalige steenkolenmijnen in 
de Belgische plaats Winterslag/Waterschei nabij 
Genk).  
 

Negeer zijpad rechts. Aan de T-splitsing bij 
wegkruis gaat R en u komt weer bij de gasterie, 
de sponsor van de wandeling, waar u binnen of 
op het terras nog iets kunt eten of drinken.  


