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  blz 2 van 3 

 

Deze wandeling met klimmen en dalen gaat over glooiende heuvels met mooie vergezichten. U passeert 
dorpjes als Winthagen, Colmont en Ubachsberg. Ook loopt u door het mooie natuurgebied Kunderberg.  
Onderweg kunt u pauzeren bij de Bernardushoeve.  
 

Startpunt: 3-sprong H. Corneliuskapel (hoek Geertweg/Colmont). Navigatie: Kolmonderweg 16, Colmont – 
Voerendaal 
Parkeer tegenover Kolmonderweg 11, Colmont-Voerendaal, in de parkeervakken. Met uw gezicht naar 
huisnummer 11 gaat u dan naar R. Na 100 m gaat u buiten de bebouwde kom L (rood/groen/blauw)  en ga 
dan verder bij *** in punt 1. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,5 km  3.15 uur  124 m  207 m 
 

 
 

214. COLMONT 13,5 km 
 

1. Aan de T-splitsing bij de Corneliuskapel, met 
uw gezicht naar huisnr. 16 gaat u  R (groen).  
 

(De kapel, gebouwd met Kunradersteen, werd in 
1946 gesticht uit dankbaarheid voor de redelijk 
geweldloze bevrijding van deze omgeving. Bij de 
ingang van de kapel hangt een plaquette waarop een 
strofe is te lezen uit een gedicht, dat speciaal voor de 
inzegening van de kapel in 1945 werd geschreven 
door het toenmalige hoofd van de school, de heer 
J.G. Snijders). 
 

U passeert enkele prachtige, met Kunradersteen 
gebouwde, woningen uit de 18e eeuw.   
 

Na 200 m gaat u buiten de bebouwde kom L  
(rood/groen/blauw) *** over de doodlopende 
veldweg, die een eind verder een steil dalend pad 
langs de bosrand en weilanden wordt. Beneden 
bij enkele zitbanken (mooie pauzeplek) gaat u L de 
smalle asfaltweg omlaag. Steek voorzichtig! de 
doorgaande weg over en ga L over het 
tweerichtingsfietspad. Na 250 m gaat u aan de  
3-sprong R (blauw) de smalle asfaltweg omhoog.  
 

2. Na bijna 700 m gaat u boven L (blauw) over de 
veldweg.  
 

(Voor u ziet u de St. Bernarduskerk (1841) in 
Ubachsberg).  
 

Na weer bijna 700 m gaat u boven aan de  
T-splitsing, bij zitbank en boomkruis, R (groen) 
over de asfaltweg. (Rondom heeft u hier prachtig 
uitzicht). Na 500 m gaat u boven aan de T-splitsing 
R. Na 200 m gaat u scherp L (zwart) de veldweg 
omlaag. Aan de Y-splitsing, bij zitbank, gaat u L 
(geel) het graspad omhoog. Boven aan de 
asfaltweg in de buurtschap Trintelen gaat u L.  
 

3. Aan de 4-sprong bij stenen wegkruis en 
Mariakapel (1939) gaat u R (Vrouwenheideweg) 
langs de parkeerplaats.  
 

(Links ligt hier de Bernardushoeve met (winter) 
terras, een mooie pauzeplek met schitterend uitzicht. 
De route volgend passeert u een eind verder de 
beltmolen “Op de Vrouweheide” (1858), de 
hoogstgelegen korenmolen van Nederland).   

 

 
 
 
Meteen voorbij het witte woonhuis (huisnr. 3) 
gaat u L (geel) het  paadje omhoog. Boven 
passeert u een betonnen zuil en een trafokast.  
Vlak hierna gaat u R (geel/wit) en loop via het 
grasveld het bos in. Aan de 4-sprong in het bos 
gaat u RD (wit). Vlak daarna aan de 3-sprong gaat  
u L. Meteen daarna gaat u R (geel/rood-wit) 
omlaag en volg het smalle pad gelegen tussen  
weilanden en akkers. Aan de asfaltweg bij zitbank 
gaat u L (geel/groen). Steek aan de rand van 
Ubachsberg de doorgaande weg (Kerkstraat)  
over en loop RD (groen/rood-wit) over het smalle 
pad met rechts van u een parkeerplaats. Aan de 
smalle asfaltweg gaat u L. Aan de T-splitsing bij 
wegkruis en (picknick)bank gaat u L (groen) de 
doorgaande weg omhoog.  
 

(Een eind verder, in de bebouwde kom van 
Ubachsberg, passeert u rechts de prachtige met 
breuksteen gebouwde woning, waar voor de woning 
twee hardstenen  paarden drink- eetbakken staan). 
 

Aan de T-splitsing bij het toprestaurant De Leuf 
en wegkruis gaat u R (Hunsstraat/zwart).  
 

4. Aan de Y-splitsing, bij groot Mariabeeld (1954) 
gaat u R (Breedenweg/zwart) de asfaltweg 
omlaag. Bij wijngoed Fromberg wordt de 
asfaltweg een dalende veldweg.  
 

(Hier bij Wijngoed Fromberg kunt u binnen of op het 
leuke terras pauzeren. Er is ok een winkeltje waar u 
o. a. wijn kunt kopen. Een mooie pauzeplek waar 
wandelaars van harte welkom zijn). 
 

Aan de 3-sprong bij wegkruis en zitbank gaat u 
RD (groen/zwart) over de smalle asfaltweg. Aan 
de 4-sprong gaat u L (geel/groen) de brede 
klinkerweg omlaag, die een “begroeide” 
klinkerweg wordt en dan een smal licht dalend 
pad. Na 600 m gaat u aan de 4-sprong bij zitbank, 
infobord en stuk klinkerweg R (zwart/wit/bruin) de 
grindweg omhoog met rechts een zitbank. Bijna 
boven gaat u bij bordje van Staatsbosbeheer L 
door het klaphek en volg het paadje.  
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(Mocht het hek gesloten zijn i.v.m. grazende geiten, 
loop dan RD. Waar vlak daarna de veldweg rechts 

omhoog buigt, gaat u L over het graspad met links 
afrastering van natuurreservaat de Kunderberg.  

Negeer na 100 m, bij infobordje, klaphek links en 
loop verder RD met links afrastering. Ga nu verder bij 
**** in punt 5).  
 

Even verder buigt het dalend paadje naar rechts. 
Volg het paadje RD, verder over de helling van 
het natuurreservaat de Kunderberg, met links 
mooi uitzicht over het droogdal.  Een eind verder 
buigt het pad rechts omhoog. 
 

5. Ga boven door het klaphek en ga dan L het  
dalende graspad omlaag met links afrastering. 
**** Na 500 m, voorbij links staande grote 
torenvalkenkast aan hoge paal, buigt het graspad 
links omlaag en wordt 100 m verder een dalende  
holle bosweg.  Beneden aan de T-splitsing in de 
buurtschap Kunraderberg gaat u R (groen) de 
asfaltweg omlaag. Voorbij huisnr. 18 (De 
Gravenhoef) gaat u scherp L (bruin/groen) de 
veldweg omhoog. Let op! Bijna boven, voor 
groen wandelmarkeringspaaltje, gaat u R (pijl) 
over het graspad met links de bosrand en rechts 
mooi uitzicht over het centrum van Heerlen. Via  
draaihekje (stegelke) loopt u een weiland binnen. 
Steek dit weiland schuin links over (pijl) richting 
rechter bosrand. Let op! Via stegelke loopt u het 
bos in (pijl). Blijf dit bospad, dat beneden voor de 
autoweg Heerlen – Maastricht naar links buigt, 
volgen. Loop een eind verder het trappenpad 
omhoog en loop RD over het pad verder parallel 
aan de autoweg. Aan de doorgaande weg bij 
zitbank en de Kunrader Steengroeve (1902) gaat u 
R omlaag.  
 

(In dec. 2012 is men weer begonnen met het delven 
van Kunradersteen en heeft Nederland weer een 
actieve steengroeve).  
 

Via het viaduct steekt u de autoweg Heerlen-
Maastricht over. Aan de kruising gaat u L 
(Kunderkampstraat). Negeer zijweg rechts.  
 

6. Aan de kruising gaat u L (Op Gen Hek) en loop 
onder het autowegviaduct door. Negeer zijweg 
rechts.  
 

(Rechts ziet u hier hoeve Overst-Voerendaal. De 
eerste vermelding stamt uit 1570. Een eindje verder 
ziet u links de wijngaarden van Landgoed Overst 
Voerendaal).  
 

Volg deze weg geruime tijd RD, door het mooie 
droogdal. Na circa 600 m loopt u het beschermd 
dorpsgezicht van de buurtschap Winthagen 
binnen.  
 

(Meteen tegenover de grote rijksmonumentale 
boerderij (1712) met huisnr. 1  staat rechts een 
bakhuisje uit 1742 waar jaarlijks o.a. vlaaien worden 
gebakken voor het dorpsfeest. Opvallend zijn hier de 
oude (zie gevelstenen) boerderijen/woningen, die 
gebouwd zijn met Kundersteen).  
 

Negeer bij wegkruis de eerste weg rechts. Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij Mariakapel (1955) gaat 
u R.  
 

(De kapel is gewijd aan Maria Sterre der Zee en is 
opgetrokken in Kunradersteen. Zie infobordje in 
kapel).  
 

Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L de 
doodlopende weg in.  
 

(U passeert hier het prachtige met Kunradersteen 
gerestaureerde huis (no.25)).   
 

7. Voor huisnr. 23 gaat u L door het smalle 
steegje. Aan het einde gaat u R. Aan de  
T-splitsing gaat u R (rood) de klinkerweg 
omhoog, die vlak daarna bij boomkruis 
(Trappegats) een stijgend pad wordt. Boven aan 
de 3-sprong bij wegkruis (Trappengats) en 
zitbank (mooi uitzicht) gaat u RD (blauw) over de 
asfaltweg.  
 

(U loopt nu over het Plateau van Ubachsberg. Rechts 
ziet u bij helder weer de St. Remigiuskerk (12e eeuw) 
in Klimmen en de St. Remigiuskerk (1926) en 
watertoren (1927) in Schimmert ook wel de Reusch 
van Schimmert genoemd, thans De Reusch eten en 
drinken). 
 

Voordat de asfaltweg na 600 m naar links buigt, 
gaat u aan de 4-sprong bij  zitbank L (rood) door 
het holle pad. Aan de 4-sprong bij wegkruis, 
zitbank  en wegwijzer gaat u R de asfaltweg 
omhoog en loopt u de buurtschap Colmont 
binnen. Boven aan de T-splitsing bij de 
bevrijdingskapel komt u weer bij het startpunt. 
Als u in de parkeervakken, tegenover huisnr. 11 
heeft geparkeerd, ga hier dan R. 
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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.   

 

 


