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Tijdens deze afwisselende wandeling met enkele boshellingen wandelt u door de bossen en velden naar 
kasteel Terborgh.  Dan loopt u o.a. door een mooi hol pad naar Puth.  De terugweg gaat door velden, langs 
bosranden omlaag naar de oude steenfabriek Plinthos en een mooi stuk langs de Geleenbeek. Aan het eind 
zit nog een venijnig klimmetje dat wordt beloond met mooi uitzicht. 
 

Startpunt: Café De Zwaan,  Bergstraat 91, Sweikhuizen. 
U kunt parkeren naast de kerk. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,43 km  2.15 uur  69 m  116 m 
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605. SWEIKHUIZEN 9,4 km 
 

1. Met uw gezicht naar het café gaat u R 
(Bergstraat) omlaag. Aan de 3-sprong gaat u L 
(09) verder omlaag. Negeer voorbij groot 
wegkruis doodlopende zijweg scherp links. Ga nu 
meteen L (groen/oranje) de veldweg omhoog. Aan 
de kruising bij boomkruisje en zitbank gaat u RD 
(groen) verder omhoog. Negeer  zijpaadje links en 
blijf de veldweg RD volgen.  
 

(Even verder bij zitbank heeft u mooi uitzicht op o.a. 
beneden de voormalige carréhoeve Biesenhof. De 
vroegste vermelding van deze hoeve stamt uit 1259).   
 

Meteen voorbij zitbank gaat u aan de viersprong 
RD over het bredere pad.  Negeer zijpaadjes en 
volg het brede stijgende bospad RD. Boven aan 
de 3-sprong bij houten hek en draaihekje gaat u R 
(groen) het bos in. Negeer zijpaden en volg het 
pad RD (groen). Aan de 5-sprong bij  bosrand en 
weiland gaat u RD over het bospad (Dus het 
tweede  pad van links, u verlaat de groene route). 
Even verder aan de T-splitsing L. Blijf het pad RD 
volgen. Aan een onoverzichtelijk punt van 
bospaden en heuveltjes (Voor u staat hier een 
boom met ontblote wortels) gaat u L (blauwe streep 
op boom) het pad omhoog met links de 
afrastering.  (Boven is het pad wat verwilderd). 
Ga boven naar links richting de zitbank aan de 
bosrand. 
 

2. Boven aan de 4-sprong bij zitbank en 
boomkruis gaat u R over de asfaltweg langs de 
bosrand.  Let op!  Na 130 m gaat u vlak vóór de Y-
splitsing met graspad scherp R over het 
bospaadje. Meteen daarna aan de T-splitsing  
gaat u L. Negeer zijpaden en loop steeds RD. Aan 
de 5-sprong loopt u precies RD. Na circa 40 m 
gaat u in de brede greppel L omhoog richting 
schietpaal schutterij. Bijna boven, vlak voor de 
hoger gelegen veldweg, gaat u R over het smalle 
pad, parallel aan de veldweg. Aan de asfaltweg bij 
zitbank gaat u R (08). Negeer bospad rechts. Aan 
de T-splitsing gaat u L langs de 
rijksmonumentale hoeve Stammenhof (1772).   
 

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

Bij lindeboom, boomkruisje en zitbank gaat u R 
(oranje) de holle veldweg omlaag. Beneden bij 
regenwaterbuffer Huize Terborg gaat u R over de 
smalle asfaltweg.    
 

3. Aan de 4-sprong bij groot stenen wegkruis en 
zitbank loopt u RD. Ga nu meteen voor de inrit 
van kasteel Terborgh L (oranje) over het pad, 
parallel aan de links gelegen asfaltweg. Aan de 3-
sprong bij ijzeren hek gaat u L het brede pad 
omhoog. Steek boven de asfaltweg over en loop  

RD (oranje) over de veldweg. Negeer bospad 
rechts en volg het pad langs de akker RD 
omhoog. Boven gaat u het trappenpad omlaag. 
Beneden in het holle bospad gaat u R. Let op! Na 
15 m gaat u  L het bospad omhoog. Vlak daarna 
bij boom met ontblote wortels gaat u aan de 3-
sprong RD  verder omhoog over het pad dat naar 
rechts buigt. Negeer  zijpaadjes links. (Even 
verder heeft u links mooi uitzicht op hoeve 
Stammenhof). Bij  dikke beuk gaat u aan de T-
splitsing L.  Aan de 3-sprong, met in het midden 
een dun boompje, gaat u R. Meteen daarna ( 5 m) 
aan de T-splitsing gaat u L over het brede 
pad/veldweg. Negeer zijweg rechts. Aan de 
voorrangsweg bij groot wegkruis  in Puth gaat u 
L.  
 

(U passeert Grand café brasserie Oud Limburg, een 
leuke  pauzeplek. Di en wo gesloten).    
 

4. Voorbij huisnr. 95 en bij “man met hoed achter 
haag” gaat u L over het autovrije asfaltweggetje..  
 

(Even verder heeft u links mooi uitzicht o.a. op de in 
de verte gelegen kerk in Schimmert).  
 

Aan de kruising bij wegkruis gaat u RD  over de 
veldweg.  
Negeer graspad rechts. Steek de asfaltweg over 
en loop RD (geel/oranje) over de veldweg.  Aan de 
4-sprong bij boomkruisje gaat u RD verder het 
mooie holle pad omlaag.  Beneden aan de 
kruising met asfaltweg gaat u RD (Ommetje 
Sweikhuizen). Na 30 m bij bordje “Geleenbeekdal” 
gaat u R (14, slecht zichtbaar) over het grasveld. 
Bij de bosrand (mooi uitzicht over Geleen en Sittard) 
gaat u L langs de bosrand en loop meteen L het 
mooie holle bospaadje omlaag. Negeer zijpaadjes 
links en ga op de omgekeerde Y-splitsing RD. 
 

5. Beneden aan de 3-sprong gaat u RD. Let op! Na 
25 m gaat u  R door het houten hek en ga dan 
meteen L langs de rijksmonumentale voormalige 
steenfabriek Jozef, waar van 1920 tot 1956 
handmatig stenen werden gemaakt. Aan de 
voorzijde bij breed ijzeren hek gaat u L over het 
brede trottoir.  Aan de T-splitsing gaat u L over de 
asfaltweg. Meteen daarna aan de 3-sprong in de 
buurt Daniken gaat u R (rood).  Net voor brug 
gaat u bij afsluitboom L (rood) over het pad langs 
de 48 km lange Geleenbeek, die in  Stevensweert 
in de Oude Maas stroomt. Steek de eerste brug R 
over en ga dan meteen L verder langs de beek. 
Bij de volgende brug, bij manege Ten Eysden, 
loopt u verder RD langs de Geleenbeek. (Even 
verder ligt rechts de grote vijver Ten Eijsden).  
Aan de volgende brug gaat u RD (groen) verder 
langs de beek.  
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(U kunt hier L naar kinderboerderij Daniken lopen. 
Rechts ziet u de  visvijver  Driepoel).  
 

Negeer volgende brug links en blijf RD lopen.   
 

6. Aan de asfaltweg steekt u L de brug over en 
gaat u meteen R via het klaphek over het pad 
langs het infobord. Na 40 m gaat u L en meteen 
aan de Y-splitsing R het smalle graspaadje in met 
rechts een begroeide vijver. Aan het einde van de 
vijver gaat u aan de T-splitsing R. Volg het pad 
omhoog  en ga het trappenpad  omhoog. Boven 

aan de T-splitsing gaat u L (oranje) door het 
stegelke en volg het pad met mooi uitzicht. Aan 
de kruising met zitbank bij dikke boom met 
boomkruisje gaat u L (oranje/groen) de veldweg 
omlaag. Beneden gaat u R de doorgaande weg 
langs het grote wegkruis omhoog richting het 
mooie Sint Dionysius en Sint Odiliakerkje (1739). 
Aan de 3-sprong gaat u R en u komt weer bij het 
authentieke, gezellige dorpscafé waar u nog iets 
kunt drinken. (za. en zo. geopend. Voor groepen 
wordt het café op afspraak geopend.)  

 
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.   


