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Een gemakkelijke wandeling met lichte hellingen. U passeert o.a. een mooi park, vijvers ,de mooie 
Leenhofkapel en de kasteelruïne van kasteel Schaesberg, die een bezoekje waard is en waar ook een trras 
is. In punt 4 kunt naar de mooie pauzeplek boerderijterras D’r Binneplei, Heihoven 2, lopen (400 m). Een 
bijzondere pauzeplek. Open van Pasen t/m sept. Aan het eind is een mooi terras/serre aan de kasteelgracht  
Loop de route a. u. b niet andersom via routekaart of gpx!  Dit i. v. m. bewoners.  
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Gasterij ’t Oude Poorthuys, Kasteellaan 3, Heerlen.  Tel:045-5458550.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,12 km  2 uur  58 m  91 m 
 

 
 

222. HEERLEN 9,1 km 
 

1. Met uw rug naar ’t Oude Poorthuys gaat u L en 
meteen voorbij het poortgebouw (1668) gaat u L 
de trap omlaag en loop RD over het asfaltpad met 
rechts de Meezenbroeker vijver. Aan de T-
splitsing gaat u L over  het pad dat meteen 
daarna bij het clubgebouw van HSV Edelkarper 
naar rechts buigt.  Aan de 3-sprong gaat u L.  
 

2. Steek bij grote trafokast de doorgaande weg 
over en ga rechts van het gebouw van het 
Apostolisch Genootschap (huisnr. 11a) bij 
afsluitboom over de asfaltweg met even verder 
rechts de hoge verzorgingsflat. Bij de 
volkstuintjes “Heldevier” loopt u RD over het 
klinkerpad. Aan de asfaltweg gaat u R. Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u L.  
 

3. Aan de 3-sprong in de buurt Palemig gaat u RD 
over de licht stijgende klinkerweg. Voorbij huisnr. 
40  loopt u via smalle doorgang het bos in en volg 
dan RD het bospad. Aan de 4-sprong, met rechts 
een 2-stammige boom, gaat u RD. Negeer 
zijpaden. Let op! Na bijna 100 m gaat u aan de Y-
splitsing R het smallere pad omhoog. (Dus niet 
RD het holle pad omlaag). Vlak daarna gaat u 
boven aan de 4-sprong L met vlak daarna links 
een steilrand. Aan de T-splitsing gaat u R. Na 100 
m verlaat u het bos en volg RD het pad gelegen 
tussen akkers.  
 

(Voor u ziet u de zilverzandgroeve Sigrano, die u 
tijdens deze wandeling vaker zult zien).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R omlaag. Vlak daarna 
gaat u in de buurt Palemig L de klinkerweg 
omhoog. Aan de T-splitsing gaat u L omhoog 
richting witte carréboerderij met huisnr. 53. 
Boven aan de 3-sprong gaat u RD. Meteen daarna 
aan de Y splitsing bij wegkruis gaat u bij 
verbodsbord L (Heiweg/Parkstad fietsroute).   
 

4. De weg wordt een dalende smalle asfaltweg.  
Beneden aan de T-splitsing gaat u R (Kapelweg) 
omhoog. Boven aan de kruising gaat u L 
(Wagenschutsweg). Boven aan de 3-sprong gaat 
u RD (Parkstad fietsroute) de asfaltweg omlaag 
en beneden loopt u onder de Binnenring Parkstad 
door. Meteen na het viaduct gaat u aan de 3-

sprong RD (Grote Heiweg/Parkstad fietsroute) 
omhoog.  
 

(Hier heeft u links mooi zicht op zilverzandgroeve 
Sigrano en het bijhorend meer. De heuvel achter de 
groeve is een overblijfsel van de steenberg van de 
voormalige steenkolenmijn Oranje Nassau IV 
Heksenberg (1927-1966) en is een gemeentelijk 
monument). 
 

Negeer zijpaadjes rechts. Na 300 m gaat u boven 
R (groen/paars) de grindweg omhoog met links  
de bosrand en rechts weiland/akkers. Aan de 4-
sprong bij infobord gaat u R (Oude 
Landgraaf/groen/paars//archeologisch monument 
“de Landgraaf”) het holle smalle pad dlangs en 
door de bosrand omhoog.  (Dus het pad rechts van 
het infobord).  
 

(U kunt hier naar de mooie pauzeplek boerderijterras 
D’r Binneplei, Heihoven 2 lopen (400 m). Ga dan hier 
L de grindweg omlaag. Steek bij wegkruis de 
asfaltweg over en bij de beneden links gelegen 
boerderij komt u op de binnenplaats waar het leuke 
terras is en waar u o.a. ijs en lekkere wafels kunt 
krijgen. Open van Pasen t/m sept.Dinsdag gesloten).  
 

Boven aan de 4-sprong, aan het einde van de 
holle weg/landweer/bos, gaat u R met rechts het 
bord “De Oude Landgraaf. Negeer zijpaden en 
volg RD het smalle pad met links afrastering van 
villapark Bousberg. (Rechts ziet u weer de 
zilverzandgroeve Sigrano/Sibelco). Na 500 m gaat u 
aan de T-splitsing L het pad omhoog  met rechts  
achtertuinen van villa’s van de villawijk 
Bousberg. Negeer zijpaden. Boven aan de 4-
sprong gaat u R (Eikenlaan) de asfaltweg 
omhoog.     
 

5. Vlak daarna gaat u boven aan de T-splitsing L 
de asfaltweg omlaag, die rechts omlaag buigt. 
Negeer tegelpad links (Sportweg) omlaag. 
Beneden aan de voorrangsweg L. Aan de  
kruising bij wegkruis en nabij de voormalige 
Barbarakerk (1952/nu Nieuw Apostolische kerk 
Limburg) in de wijk Kakert gaat u R (Kakertsweg). 
Negeer zijwegen. Omhoog lopend gaat u na 400 
m tegenover huisnr.78/Dr. Nolensstraat bij 
afvalbak R over het bos- grindpad.  

https://www.oudepoorthuys.nl/
tel:045-5458550
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Meteen daarna gaat u bij afrastering van het 
hondenuitlaatplaats schuin L en even verder 
passeert u rechts het grote scoutinggebouw van 
Pius XII Landgraaf. Meteen na het 
scoutingsgebouw buigt het bospad beneden 
links omhoog. Negeer zijpaden en volg RD het 
stijgende bospad. Na 200 gaat u aan de T-
splitsing R omhoog met even verder links 
afrastering van tuin van woning.  
 

6. 100 m verder gaat u boven aan de 4-sprong bij 
zwerfstenen en twee boomzitbanken RD. Meteen 
daarna steekt u bij infobord de smalle asfaltweg 
over en loopt u bij zwerfsteen RD over het 
bospad dat meteen naar rechts buigt. Negeer 
zijpaden en volg RD het pad door en langs de 
bosrand.   
 

(Links beneden ziet u de witte mijnwerkershuizen in 
de wijk Leenhof dat nu een beschermd dorpsgezicht 
is).  
 

Na 400 m gaat u aan de smalle asfaltweg L. 
Negeer zijpaden.   
 

(Hier ziet u meteen links de torenspits van de Petrus 
en Pauluskerk in Schaesberg Schuin links voor u ziet 
u de 520 m lange  overdekte skibaan SnowWorld in 
Landgraaf, die gelegen is op de helling van de 
steenberg van de voormalige steenkolenmijn 
Wilhelmina).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank en trafokast gaat u R 
over het smalle asfaltpad. Negeer zijpaden. U 
komt bij de Leenderkapel/Kapel O.L. Vrouw van 
de Berg Carmel.  
 

(De uit Kunradersteen, mergel en baksteen 
opgetrokken monumentale Leender kapel dateert uit 
de tijd tussen 1637 en 1647 en werd  gebouwd in 
opdracht van Baron Jan Frederik, heerser over de 
Heerlijkheid Schaesberg. De kapel is waarschijnlijk 
gebouwd na het overlijden van zijn vrouw. Sinds 
1938 werd de kapel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw 
van de Berg Carmel. Gevelstenen binnen en buiten 
getuigen daar nog van. Sinds die tijd is de kapel een 
bedevaartsoord. Elk jaar in mei vinden/vonden in de 
kapel eucharistievieringen plaats. In de geschiedenis 
is het Leender kapelletje ook bekend als een van de 
plaatsen waar de Bokkenrijders in de 18e eeuw 
samenkwamen en hun eed aflegden). 
 

7. Met uw rug naar de voorkant van de kapel gaat 
u bij zitbanken (derde zitbank van links)  RD/R het 
bospad steil omlaag. Beneden gaat u R het 
smalle asfaltpad omlaag met rechts van u de 
hoge haag van de volkstuinen.  Aan de 4-sprong 
gaat u L (fr. 48) de asfaltweg omhoog, die een 
eindje verder links omlaag buigt. Beneden voorbij 
infobord “kasteel Schaesberg” en bij de ingang 
van het Slot Schaesberg gaat u R (Slot 
Schaesberg – Laan) omhoog.   
 

(Hier kunt u een kijkje gaan nemen op het terrein van 
het Landgoed Slot Schaesberg dat men aan het 
“opbouwen ”is. In het leuke bezoekerscentrum/ 

brasserie “Hoeve 1650” waar ook een leuk terras is, 
komt u via panelen en folders meer te weten over de 
geschiedenis van dit kasteel/hoev.  Voor € 5,00 kunt 
u de kasteelruïne bezichtigen. U kunt dan o.a. de 
uitkijktoren beklimmen, de bokkenrijderskelder, de 
historische tuin “Hof van Schaesberg” of de 
kinderboerderij in de 17e eeuwse stijl bezoeken. Er 
worden ook regelmatig evenementen op het 
kasteelterrein georganiseerd. Kijk voor meer info op 
www. slotschaesberg.nl). 
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L. Meteen 
daarna aan de 4-sprong bij wegkruis en infobord 
(even lezen) gaat u L en steekt u via de 
boogvormige voetgangers- fietsersbrug de 
Binnenring Parkstad over. Meteen na de brug 
gaat u L (fr. 48) omlaag.   
 

(U kunt hier ook R omlaag gaan. Aan de omgekeerde 
Y-splitsing gaat u RD. Ga dan verder bij **** in punt 
8).  
 

Negeer zijpaden.  
 

8.   Vlak voor de doorgaande weg gaat u R over 
het brede asfaltpad door het park. Negeer 
zijpaden. **** Steek aan het eind van het pad de 
doorgaande weg over en ga R over het trottoir.  
Negeer zijweg links (Govert Flinckstraat). Aan  3-
sprong bij straatnaambord Slotweg en rechts het 
plaatsnaambord Landgraaf dat bij de rotonde 
staat, gaat u L het smalle pad omlaag en even 
verder naar rechts. Je loopt langs een nieuw 
aangelegde water buffer. Het pad draait naar 
links, bij twee grote bomen gaat u R en volgt nu 

weer de Palembergerbeek. Steek na 300 m bij  

brug met bijzondere leuning de asfaltweg over en 
loop RD verder over het pad langs de beek. Een 
eindje verder buigt het (grind)pad links omhoog 
en verlaat u het beekje.  Boven aan de T-splitsing 
gaat u R over het asfaltpad. Negeer meteen 
asfaltpad links (Jamboreepad).  Beneden aan de 
3-sprong gaat u L over het asfaltpad dat meteen 
naar rechts buigt met rechts van u de visvijver.  
 

(U passeert meteen links het gebouw van het 
voormalige gemeentelijk gasbedrijf. Heerlen had 
geen eigen gasfabriek zoals de meeste andere grote 
plaatsen. Het Heerlens gas werd door de mijnen 
geproduceerd. Door ondergrondse buizen kwam het 
gas naar het gasmeetstation vanwaar het naar drie 

gashouders werd gepompt).  
 

Aan de 3-sprong, aan het einde van de vijver, 
gaat u  R met rechts de vijver. Aan de T-splitsing 
gaat u L. Vlak daarna aan de 4-sprong steekt u R 
via de brug de 11 km lange Caumerbeek, een 
zijbeekje van de Geleenbeek  over. Aan de 4-
sprong na de brug loopt u  RD met links de vijver 
en rechts het grote gazon. Voorbij de vijver neemt 
u het eerste pad L met links de vijver. Loop de 
trap omhoog en ga R en u komt weer bij Gasterij 
’t Oude Poorthuys, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken. 
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Het kasteel Meezenbroek was een leengoed van het aartsbisdom Keulen. In 1935 werd het landhuis gesloopt. Het 
poortgebouw (1668), waarin de Gasterij is gehuisvest, is als enig origineel onderdeel van de hoeve behouden 
gebleven. De rest van de hoeve is in de jaren zeventig van de 20e eeuw gesloopt. De stalvleugels aan beide zijden 
van het poortgebouw werden in 1978 gereconstrueerd. 
 

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.   


