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Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u langs de voormalige steenfabriek Pinthos de Danikerberg 
omhoog en dan komt u via een leuk paadje in Sweikhuizen. Dan loopt u o.a. door weilanden en langs  
bosranden omlaag naar het prachtige Geleenbeekdal.  De terugweg loopt helemaal door het mooie dal 
langs de Geleenbeek.  Onderweg zijn er genoeg zitbanken om te pauzeren.  Bij punt 6 passeert u Boshut 
De Dikke Daniker voor een pauze.  U kunt de route inkorten tot 6,5 km.  
 

Startadres: Café Wilhelmina, Peschstraat 48, Geleen. 
(U kunt gratis parkeren op de openbare parkeerplaats aan de Pieterstraat.  U rijdt vanaf de Oranjelaan de 
Peschstraat in en neem de eerste weg L (Pieterstraat).  Tegenover huisnr. 15 gaat u R de parkeerplaats op). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,68 km  2 uur  62 m  114 m 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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766.  GELEEN 8,7 km – 6,5 km 
 

Vanaf de parkeerplaats loopt u terug naar de 
Pieterstraat en ga L. Aan de 4-sprong voor café 
Wilhelmina R (Peschstraat). (U kunt natuurlijk ook 
eerst starten met een lekkere kop koffie!)  
 

1. Met uw rug naar het café gaat u L. Negeer 
zijweg links. Steek via zebrapad de voorrangsweg 
over en loop bij wegkruis (1898) RD (Oranjehof) 
over de eenrichtingsweg. Negeer zijweg links. 
Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L 
(Oranjehof) en loop even verder door het 
spoorwegviaduct. Aan de asfaltweg gaat u R   
met rechts de spoorlijn Sittard-Heerlen.  Voorbij 
huisnr. 31 gaat u L (Kwaadgat/rood) over het 
brede voetpad. Aan de 3-sprong gaat u L en via 
brug steekt u de Geleenbeek over. Het pad buigt 
naar links en vervolgens rechts het bos in. Volg 
nu het pad RD door het bos en een eindje verder 
RD langs en door de bosrand. Boven aan de 
asfaltweg gaat u R. Meteen daarna aan de 4-
sprong gaat u RD (rood/geel).  
 

(Voor u ziet een hoge schoorsteen en even verder 
ziet u rechts in het weiland  een prachtige dikke 
populier. Hier ziet u ook rechts de scheve kerktoren 
van de H.H. Marcellinus en Petruskerk (1862)  in 
Oud-Geleen. De toren dateert uit 1504 en is het 
oudste monument van Geleen).   
 

2. Ga nu L over de brede betegelde inrit naar de 
voormalige steenfabriek St. Jozef. Vlak voor de 
voormalige steenfabriek St. Jozef (momenteel 
Plinthos, centrum voor natuur, educatie en zorg) 
gaat u R over het tegelpad.  
 

(In de rijksmonumentale voormalige steenfabriek St. 
Jozef werden van 1920 tot 1956 handmatig 
bakstenen gemaakt).  
 

(Bij dit pad hing okt. 2022 een verbodsbord. Is dat 
nog zo, loop dan terug naar de asfaltweg en ga L.  
Meteen daarna aan de 3-sprong RD.  50 m verder 
aan de 3-sprong bij wegkruis (1823) gaat L over het 
bospad. Na bijna 200 m verder gaat u verder bij **** 
in dit punt).  
 

Voor houten gebouw gaat u L met links 
afrastering en rechts een tuinkas. Aan de 3-
sprong gaat u R door het houten klaphek. Meteen 
daarna aan de T-splitsing gaat u L het bospad 
omhoog. Vlak daarna **** aan de 3-sprong gaat u 
R (geel)  het mooie, holle bospad omhoog, dat 
later een stijgend pad langs de bosrand en akker 
wordt.  Let op!  Zodra u het bos inloopt, neemt u 
meteen het eerste paadje L omhoog. Volg het 
stijgende bospad parallel aan de links van u 
gelegen akker en rechts van u gelegen brede 
greppel. Let op! 20 m voorbij het einde van de 
linksgelegen akker, gaat u L het padje omlaag 

met links de akker. (Hier heeft u mooi uitzicht op 
Geleen o.a. op het Chemelot terrein).  Beneden aan 
de T-splitsing gaat u R het holle pad omhoog.  
Voorbij over pad hangende boom en voor 
liggende boomstammen gaat u L het smalle holle 
pad door de bosrand omhoog.   
 

3. Na bijna 100 m buigt boven het pad aan de 
bosrand naar rechts.  
 

(Hier boven op de Danikerberg heeft u mooi uitzicht. 
Vanaf links ziet u o.a. het voormalig klooster 
Abshoven, de 80 m hoge kerktoren van  de Sint 
Petruskerk (ook wel Grote kerk genoemd) in Sittard  
en rechts de Pancratiuskerk in Munstergeleen). 
 

Aan de T-splitsing voor de afrastering gaat u L de 
veldweg omlaag.  Aan de 4-sprong gaat u R 
(ruiterpad 13) over de smalle asfaltweg. Aan de 3-
sprong gaat u L (fietsroute 36/groen) de asfaltweg 
omhoog. Negeer bospaden rechts. Negeer bij 
zitbank en gedichtpaal zijpad rechts omlaag en 
volg de asfaltweg RD.  
 

(Voor u ziet u de kerk van Puth en rechts beneden 
woningen in Sweikhuizen).  
 

Waar het bos eindigt, gaat u meteen R (Ommetje 
Sweikhuizen) het pad met rechts de bosrand 
omlaag. Ga beneden door de 2 nauwe 
doorgangen en volg het licht dalende pad. Na 400 
m gaat u beneden aan de smalle asfaltweg L. 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD 
(oranje).  Aan de 4-sprong in Sweikhuizen gaat u 
L (Steinhartstraat) omhoog.   
 

(Degene, die 6,5 km loopt, gaat hier RD. Aan de T-
splitsing bij het H.H. Dionysius en Odiliakerkje (1739)  
gaat u R omlaag. Aan de 3-sprong RD en meteen 
daarna gaat u schuin R de weg omhoog langs huisnr. 
90. Ga dan verder bij **** in punt 5).   
 

De weg buigt naar rechts. Negeer zijweg rechts 
omlaag. Aan de T-splitsing gaat u L de klinkerweg 
omhoog. Tegenover huisnr. 46  (tussen nrs. 39 en 
41) gaat u R over het (voet)pad. Het pad maakt 2 
haakse bochten en volg dan het dalende en 
stijgende pad gelegen tussen weilanden. Boven 
loopt u even door het bos. Aan de 3-sprong 
voorbij zitbank gaat u L (groen) de smalle 
asfaltweg omhoog, die een veldweg wordt.   
 

4.  Aan de 4-sprong bij zitbank aan de bosrand 
gaat u R over de veldweg.  Aan de volgende 4-
sprong in het bos loopt u precies RD (groen). 
Vlak daarna aan alweer een 4-sprong gaat u RD 
(groen) en loop het trappenpad en holle pad 
omlaag. Volg nu RD (groen) het dalende pad dat 
even verder parallel aan het rechtsgelegen 
weiland loopt.  
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Aan de 4-sprong gaat u RD (oranje) verder 
omlaag. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R 
over het brede zandpad richting molen St. 
Jansgeleen. Aan de Y-splitsing bij bordje 
“Geleenbeekdal” gaat u R. Volg enige tijd het pad 
met even verder links van u de molentak van de 
Geleenbeek en dan de Geleenbeek.  Let op! 
Meteen voorbij rechtsgelegen vijver (dat is circa 
40 m voor brug)  gaat u R over pad met rechts  de 
vijver en links het ruiterpad (ruiterroute 11). Het 
pad buigt naar rechts met rechts de vijver.  Het 
pad wordt een stijgend pad en u passeert een 
draaihekje (stegelke)  en loop het trappenpad  
omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u L 
(oranje) door het stegelke en volg het pad.  
 

(Vlak daarna heeft u links mooi uitzicht op hoeve de  
Biesenhof, die voor het eerst in de 13e eeuw werd 
genoemd).  
 

5. Aan de T-splitsing bij boomkruis gaat u L 
(groen/oranje) het brede pad omlaag. Beneden in 
Sweikhuizen neemt u de tweede weg R omhoog 
langs het grote wegkruis.   
 

(Voor u ziet u boven het mooie H.H. Dionysius en 
Odiliakerkje (1739)).  
 

Neem de eerste weg scherp L omhoog langs 
huisnr. 90 richting begraafplaats.  **** Voorbij de 
begraafplaats loopt u RD over het pad langs de 
akker. (Soms wordt het pad mee omgeploegd). 
Beneden aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L 

(geel/groen) over de veldweg. Neem nu bij het 
bordje “Geleenbeekdal” het pad  R (rr. 13)  
omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat u  R over 
het kronkelend smalle paadje dat even verder 
omhoog gaat. 
 

6.  Boven aan de 4-sprong bij bosrand gaat u L 
(geel) het pad omlaag langs de bosrand. (Hier 
heeft u links mooi uitzicht). Beneden aan de T-
splitsing gaat u L (geel) over het verharde pad. 
Aan de 4-sprong RD. Meteen daarna gaat u vlak 
vóór de brug (Met links Boshut De Dikke Daniker, 
een leuke pauzeplek)  R over het pad met links van 
u de 48 km lange Geleenbeek die vlakbij 
Stevensweert in de Maas stroomt.  Negeer brug 
links en volg het pad verder RD langs de beek. 
Steek aan het eind van het pad  L de brug over. 
Waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u R 
(Kwaadgat/rood) over het pad. Aan de T-splitsing 
gaat u L (rood). 
 

(Hier heeft u aan het begin gelopen. U loopt nu 
dezelfde weg terug naar café de Pesch (achterzijde 
terras), de sponsor van deze wandeling).   
 

Aan de asfaltweg gaat u R (Bergstraat). Neem het 
eerste pad L door het spoorwegviaduct.  Aan de 
3-sprong gaat u R.  Negeer zijweg rechts. Steek 
via zebrapad de doorgaande weg over en u loopt 
weer Oud-Geleen binnen. Negeer zijweg rechts en 
u komt weer bij het begin. 

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.   

 


