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Deze wandeling met lichte heuvels gaat door het prachtige Landschapspark De Graven naar Sweikhuizen.  
Het eerste gedeelte gaat door het bos met mooie uitzichten op enkele vennen. In Sweikhuizen kunt u 
pauzeren bij de Biesenhof of café De Zwaan.  Start de route na 14.00 uur dan kunt u aan het eind lekker 
eten. 
 

 
 
Startpunt: Snackpoint Puth, Kerkweg 77, Puth. Tel: 046-8885649.  Geopend: Dinsdag t/m zondag van 16.30 
tot 21.00 uur.    
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,02 km  2 uur  48 m  93 m 
 

 
 

226. PUTH 9 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang gaat u R langs de 
doorgaande weg. Negeer zijwegen.  Aan de 
kruising bij groot wegkruis gaat u R over de 
veldweg.   
 

(Een eindje verder ziet u links in de verte de 
kerktoren van de Remigiuskerk in Schimmert).  
 

Negeer bospad rechts en loop RD langs de 
bosrand omlaag. Het pad wordt een hol dalend 
pad. Een eind verder gaat u L (oranje) het houten 
trappenpad omhoog. Volg boven het pad RD 
omlaag langs het weiland/akker en de bosrand. 
 

2. Steek beneden aan de rand van Schinnen de 
asfaltweg over en loop RD de veldweg omlaag. 
Aan de T-splitsing gaat u R (oranje) over het pad. 
Bij  de inrit naar kasteel Huis Terborgh dat 
gedeeltelijk uit de 16e eeuw stamt  en het aan de 
overkant van de asfaltweg staande groot stenen 
wegkruis loopt u verder RD (oranje) over het 
brede pad, parallel aan de rechts gelegen 
asfaltweg.  Negeer een eind verder boven bij 
klaphek en bij grote aan boom hangende 
uilenkast zijpad links (Oliemolendervoetpad) 
omlaag. Waar beneden de dalende smalle 
asfaltweg naar links buigt, gaat u RD 
(oranje/rood-wit) over het brede bospad, dat later 
door de bosrand loopt.  
 

3. Negeer zijpaden.  
 

(Een eind verder ziet u links tussen de bomen  mooie 
vijvers).   
 

Na 400 m gaat u aan de Y-splitsing R 
(groen/oranje) het holle pad omhoog. Boven bij 
ijzeren hekje gaat u RD (oranje) het holle pad 
omlaag.  
 

(Hier ziet u links 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. 

Sinds vele jaren doet het dienst als Asielzoekers 
Opvang Centrum).  
 

Beneden aan de 3-sprong bij het volgende ijzeren 
hek loopt u RD (groen/oranje) over het brede pad. 
Negeer nabij tenniscomplex Spaubeek en 
Geleenbeek zijpad links omlaag. 
 

4. Vlak daarna aan de 4-sprong neemt u het 
tweede pad R (oranje/Ommetje Sweikhuizen) 
omhoog. Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u L 
(oranje/groen) langs het weiland omhoog. Neem 
nu het eerste pad L (groen/oranje) langs de  
 
 
bosrand en weiland. Bij draaihekje gaat u RD 
langs de haag.  
 

(Links beneden ziet u de meanderende Geleenbeek 
en Hoeve Biessenhof, die voor het eerst in 1259 
werd genoemd).   
 

Bij trappenpad en volgende draaihekje gaat u 
verder RD (oranje). Aan de T-splitsing gaat u R  
(groen) de veldweg omhoog. Negeer zijpad links.  
 

(U passeert  een zitbank waar u prachtig uitzicht 
heeft o.a. op de vijvers. Een prima pauzeplekje!. Hier 
ziet u ook o.a. hoogbouw in Geleen ) 
 

5. Negeer zijpaadjes en blijf het brede pad RD 
volgen. Boven aan de kruising bij draaihekje en 
infobord gaat u RD het graspad, gelegen tussen 2 
meidoornhagen, omlaag.  
 

(Voor u ziet het torentje van het Sint Dionysius en Sint 
Odiliakerkje (1739) van Sweikhuizen, waar u straks 
langs komt).   
 

Beneden aan de T-splitsing gaat u L (groen)  de 
smalle asfaltweg omlaag. Bij huisnr. 10 gaat u R 
het stenen trappenpad omhoog (Links is een 
picknickplek). Aan de asfaltweg, nabij groot 
wegkruis (1939), gaat u R (groen).  
 

https://www.facebook.com/SnackpointPuth
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(Als u hier L de weg omlaag loopt, dan komt u na 300 
m  bij brasserie Biesenhof (met groot terras)).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R omhoog 
richting kerk. Voor de H. Dionysius en 
Odiliakerkje (1739) gaat u L (Kerkstraat).  
 

(Hier ligt het bijzondere café de Zwaan, een leuke 
pauzeplek.  
 

Dit kerkje is in de regio zeer geliefd bij trouwlustigen.  
 

Meteen hierna staan op het pleintje, bij het 
standbeeld van pastoor Emile Thissen, twee 
zitbanken. Ook een leuke pauzeplek. De markante 
pastoor is afgebeeld met de carnavalsmuts in de 
hand geklemd. Hij wordt ook wel eens de Don 
Camillo van Sweikhuizen genoemd).  
 

Aan twee 4-sprongen gaat u RD en u loopt het 
dorp uit. 
 

6. Vlak na dierenweide gaat u R over het brede 
pad  langs de afrastering en later langs graft en 
akker/weiland. Bijna boven, bij twee houten 
doorgangen, buigt het pad links omhoog. Boven 
gaat u L over de rustige asfaltweg. Aan de 3-
sprong bij zitbank loopt u verder RD over de 
asfaltweg.  
 

(Even verder heeft u links zicht op het circa 800 ha. 
grote Chemelot-terrein waarop  circa 8000 mensen 
werken en waarop 60 fabrieken en circa 150 
bedrijven zijn gevestigd o.a. DSM, SABIC en de 
Chemelot Campus Brightlands.  
 

Op de campus zijn tientallen bedrijven en instellingen 
gevestigd, waar studenten, onderzoekers en 
ondernemers samenwerken aan het ontwikkelen van 
nieuwe producten.   

 

Aardigheidje op het terrein ligt circa 50 km wegdek) 
 

Aan de T-splitsing gaat u R (oranje) omhoog. Vlak 
daarna aan de 4-sprong gaat u R (geel/oranje) 
over de veldweg.   
 

(Voor u heeft u hier  mooi uitzicht over Sittard o.a. op 
de bijna 80 m hoge kerktoren van de Sint-Petrus' 
Stoel van Antiochiëkerk (eind 14e eeuw), ook wel 
Grote- of Sint Petruskerk genoemd, die  midden in 
het centrum van Sittard staat).  
 

Bijna boven aan de 4-sprong bij boomkruis loopt 
u verder RD. 
 

7. Steek boven de asfaltweg over en volg geruime 
tijd de veldweg RD (oranje). ( 
 

Een eindje verder ziet u links al de Petrus 
Canisiuskerk (1930-1931) in Puth. Rondom heeft u 
hier op het plateau van Doenrade mooi uitzicht).  
 

Negeer zijpad links. Aan de 4-sprong bij wegkruis 
in Puth gaat u L over de asfaltweg. (Als u de route 
wilt inkorten ga hier dan aan de 4-sprong RD en aan 
het eind R langs de doorgaande weg).   Aan de 
voorrangsweg gaat u L. Meteen daarna gaat u R 
(Onderste Puth). Negeer zijweg links. Aan de T-
splitsing gaat u L. Negeer zijweg rechts. De weg 
buigt naar rechts. Negeer zijwegen Aan T-
splitsing gaat u R (Aan het Lindjen). Negeer 
zijwegen. Aan de voorrangsweg gaat u R en u 
komt links weer bij Snackpoint Puth, de sponsor 
van de wandeling, waar u nog iets kunt eten en 
drinken.  Er zijn ook heerlijke broodjes 
verkrijgbaar en de specialiteit is de gegrilde kip. 
 

 
 

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.   
 
 
 


