801. HEERLEN 12,4 km – 5,4 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige en afwisselende wandeling wandelt u door het Imstenraderbos omlaag naar de
buurtschap Benzenrade. Dan loopt u de Kunderberg omhoogen volg u een panoramisch pad over de
heuvel. Dan loopt over het Plateau van Ubachsberg waar u lekker kunt uitwaaien en waar u mooi uitzicht
heeft over de stad Heerlen. U loopt verder naar Groeve Putberg en dan loopt u via trappenpad omhoog.
Het laatste stuk loopt u weer omhoog naar het Imstenraderbos en via verrassende paadjes komt u weer bij
het café met mooi terras. Neem zelf proviand mee. Er staan enkele zitbanken onderweg. U kunt de route
inkorten tot 5,4 km.
Startpunt: Restaurant La Diligence, Zandweg 179, Heerlen
U kunt ook starten op de hoek van de Heggerweg/Hunsstraat in Ubachsberg. Loop dan de Heggerweg
omlaag. Beneden aan de T-splitsing bij wegkruis L. Vlak daarna aan de verharde 4 –sprong gaat u R de
veldweg omhoog. Ga dan verder bij **** in punt 4. U kunt dan halverwege pauzeren bij de sponsor.
GPS afstand
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240 m

801. HEERLEN 12,4 km – 5,4 km
1. Met uw rug naar de ingang van het café en met
voor u de grote parkeerplaats van het
sportcomplex van R.K.H.B.S. gaat u R. Meteen
daarna waar de doorgaande weg naar links buigt,
gaat u R over de doodlopende weg. Meteen
voorbij ijzeren hek van huisnr. 190 gaat u L (rood)
over het voetpad/bosweg. Boven aan de 4-sprong
gaat u RD. Aan de 3-sprong gaat u R het pad
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u L
(rood) door en langs de bosrand en langs het
weiland.
(Rechts ziet u het Zuyderland ziekenhuis (groot wit
gebouw)).
Negeer trappenpad links omhoog. Beneden aan
de 4-sprong voorbij zitbank ter herinnering aan
Rens Beij gaat u R (rood/wit) omlaag. Meteen
daarna gaat u door de smalle doorgang en ga dan
RD (rood/wit) door het smalle weiland omlaag. Via
twee draaihekjes (stegelkes) komt u bij hoeve “de
Benzenraderhof”, die voor het eerst in 1281 werd
genoemd.
(In de hoog gelegen kelders van deze hoeve
ontspringt de Geleenbeek. Het water wordt naar een
naast de hoeve gelegen vijver geleid. De 48 km
lange Geleenbeek stroomt vlakbij Stevensweert in de
Maas).
Loop R (wit) over de grindweg om de boerderij
heen.
(Voorbij de boerderij ziet u links de vijver van waaruit
de Geleenbeek “vertrekt”).
Steek bij zitbank en het rechts staand wegkruis
met het mooie gedicht “t Kruuts de asfaltweg
over loop RD (wit/geel) over het
bospad.
Beneden steekt u via betonnen brug de
Geleenbeek over. Steek in de buurtschap
Benzenrade de asfaltweg over en loop RD met
links de hoge met Kunradersteen H. Hartkapel
(1924) en rechts 2 zitbanken.

2. Meteen daarna aan de 5-sprong gaat u R
(rood/wit) langs huisnr. 49. Negeer bij met
Kunradersteen gebouwde woning (nr.39) en
vakwerkwoning (nr.37) zijweg links. Aan de Ysplitsing gaat u R (rood/wit) de doodlopende weg
asfalt omlaag, die meteen daarna een smal
dalende asfalt-voetpad wordt. Beneden aan de 3sprong gaat u R (geel/rood/wit). Let op! Aan het
einde van het linksgelegen weiland en bij
lantaarnpaal nr. 10163 gaat u L over het smalle
pad langs de bosrand. Negeer zijpaden en volg
geruime tijd RD het licht stijgende pad langs de
weilanden en bosrand later akker. Aan de
asfaltweg gaat u R omlaag. Circa 20 m voor de
voorrangsweg (Daelsweg) gaat u L (geel) over het
graspad langs deze weg. Negeer bij zitbank en
wegkruis veldweg links en loop RD onder het
viaduct door van de autoweg Aken-Antwerpen/A76).
(Degene, die 5,4 km loopt, gaat hier bij zitbank en
wegkruis L (geel) de veldweg omhoog. U loopt dus
niet onder het autowegviaduct door. Ga nu verder bij
**** in punt 5).
Na het viaduct gaat u bij verbodsbord R (geel)
over de verharde weg. Volg de weg, die later een
stijgende veldweg wordt, geruime tijd RD parallel
aan de rechts hoger gelegen autoweg. Na 1 km
voor viaduct buigt de weg links omhoog en bij
meerstammige boom passeert u een zitbank.
3. Boven aan de T-splitsing gaat u L (geel) de
asfalt- bosweg omlaag. Negeer veldweg links.
Beneden aan de T-splitsing gaat u L (geel) over
de holle veldweg. Vlak daarna aan de Y-splitsing
gaat u R (zwart/wit) het prachtige holle pad
omhoog. Na bijna 500 m verlaat u boven de holle
weg en volgt u RD het brede graspad. Let op! Let
op! Na 150 m gaat u R over het begroeide
graspad (soms slecht te zien) gelegen tussen
grasland/akkers richting alleenstaande hoge
struik.

(Rechts heeft u mooi uitzicht op de hoogbouw in
Heerlen
en
in
de
verte
op
de
hoge
communicatietoren van de Afcent in Brunssum).
Bij de hoge struik loopt u verder RD en bij paal
met witte plasticzak (2018) struint u RD verder
richting bosrand. Aan de T-splitsing voor
bosrand en bij gedenkteken aan Ruben gaat u L
de veldweg/graspad omlaag.
(Rechts ziet u een grote torenvalkenkast aan hoge
paal).
Na 100 m wordt de veldweg een breed stijgend
graspad met rechts afrastering. Na 400 m boven
op de Kunderberg gaat u vlak voor grote
meerstammige boom bij infobordje R door het
klaphek en ga dan meteen L over het mooie
paadje over de Kunderberg met prachtig uitzicht
o.a. op de St. Bernarduskerk (1841) in
Ubachsberg en beneden op de mooie
hoogstamboomgaard. Het paadje buigt en eind
verder links omhoog. Boven na klaphek gaat u R
(zwart/bruin/wit) de veldweg omlaag.
4. Bijna beneden gaat u meteen voorbij zitbank
(een mooie pauzeplek na 5,9 km) en bij
doorgezaagde
boomstam
met
tekst
L
(geel/groen/wit/bruin/ Achteromkijkroute) het
smalle
pad
omhoog
met
rechts
een
meidoornhaag. Na bijna 500 m, aan het eind van
het pad, volgt u RD de verharde (begroeide)
klinkerweg omhoog. Boven aan de verharde
kruising gaat u RD de veldweg omhoog.
(Rechts boven ziet u hier woningen in Ubachsberg).
**** Boven aan de verharde 3-sprong loopt u
verder RD over de veldweg. Even verder heeft u
weer mooi uitzicht over Parkstad.
(Vanaf links ziet u de hoogstgelegen woontoren
(Parc Imstenrade) van Nederland, het Zuyderland
ziekenhuis (wit gebouw), de hoogbouw in het
centrum van Heerlen en links in de verte de
communicatietoren van AfNorth
(Afcent) in
Brunssum).
De veldweg buigt rechts omlaag en wordt een
dalende verharde veldweg.
(Beneden passeert u rechts het industrieel
monument kalkoven Daelweg. Zie infobord).
Beneden bij de inrit van hoeve Ingen Dael (1662)
gaat u R het betonnen twee richtingen fietspad
omhoog met links doorgaande weg. Na circa 250
m steekt u bij rechts gelegen locatie van
voormalig transportbedrijf de doorgaande weg
over en loop dan bij draaihekje RD (wit/groen)
over het smalle pad gelegen tussen twee
afrasteringen.
(Hier bevindt zich de rijksmonumentale voormalige
kalkoven/kalksteengroeve Kurvers, die in 1913 in
bedrijf werd genomen, De kalkoven had zes
ovenmonden en is opgetrokken in Kunradesteen en
baksteen. De ovenmond van de schatovens is 8 m
diep en heeft een doorsnede van 3,5 m).

Aan de T-splitsing voor twee boogvormige holtes
in de bergwand gaat u
bij waterpoel R
(wit/geel/blauw/groen) over het pad met links de
bosrand en rechts een weiland.
(Dit
was
de
dubbele
kalkoven
van
de
kalksteengroeve Putberg, die hier vlakbij ligt. Het is
één van de 44 kalkovens die rond Ubachsberg in
bedrijf waren. De Romeinen zijn met de kalkwinning
begonnen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren
circa 700 personen werkzaam in de Zuid-Limburgse
kalkindustrie. De gewonnen kalk werd ter plekke in
ovens gestookt. Als u hier L het pad omhoog loopt,
dan komt u na 50 m bij geologisch monument
“groeve Putberg” (groot infobord)).
5. Let op! Na circa 200 m loopt u L via het lange
trappenpad de Putberg door het bos omhoog. (U
verlaat hier de wandelroutemarkeringen). Boven aan
de 3-sprong (einde trappenpad) gaat u L over het
bospad, dat u geruime tijd boven door het bos
volgt. Negeer aan de bosrand zijpaadje rechts en
volg RD het pad door de bosrand. U verlaat het
bos en volg RD het graspad langs de
meidoornhaag. Het pad buigt naar links en wordt
een eindje verder een dalend breed graspad
gelegen tussen twee meidoornhagen. Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (geel/blauw)
verder omlaag. Aan de 3-sprong voorbij
afsluitboom gaat u L (geel) de verharde weg
omlaag. Beneden aan de voorrangsweg gaat u R
over het trottoir en loop onder het viaduct door.
Meteen daarna gaat u bij wegkruis en zitbank R
(geel) over de veldweg/verharde weg. (U heeft nu
9 km gelopen). **** Volg nu geruime tijd deze
stijgende verharde holle veldweg waarin links een
grote dassenburcht is gelegen. Negeer omhoog
lopend na 400 m zijpad links en loop RD (geel/wit)
verder
omhoog.
Boven
bij
bordje
“Imstenraderbos” gaat L (geel/rood/wit) over het
brede graspad met links mooi uitzicht.
6. Al dalende passeert u na 300 m een
picknickbank en oriëntatiebord. Let op! 10 meter
verder gaat u aan de 4-sprong R (geel/wit) over
het bospad en u loopt het Imstenraderbos weer
binnen. Aan de T-splitsing gaat u R (geel/wit)
omlaag. U passeert een oude omgevallen boom.
Aan de 4-sprong bij zitbank en trappenpad gaat u
L (geel/wit) langs de bosrand en weiland omlaag.
Negeer zijpad rechts omhoog en blijf het pad
langs de bosrand en weiland RD (geel) volgen.
Via draaihekje loopt u een weiland binnen dat u
RD omlaag oversteekt met rechts afrastering.
(Voor u ziet u de hooggelegen woontoren en links
beneden de Benzenraderhof, waar de Geleenbeek
ontspringt)
Beneden loopt u via twee nauwe doorgangen
weer het Imstenraderbos in en loop RD
(geel/rood) het smalle bospad omhoog dat even
verder rechts omhoog buigt. Volg nu het
stijgende en dalende bospad boven door het
Imstenraderbos met links een weiland.

(In dit eeuwenoude loofbos staan vele beuken en
zomereiken, die stammen uit de het einde van de 18e
eeuw. Waarschijnlijk zijn het de hoogste en meest
majestueuze beuken van Nederland).
Na 200 m buigt het pad boven op de hoek van het
weiland rechts omhoog en u verlaat het links
gelegen weiland. Vlak daarna gaat u aan de 4sprong RD (geel) verder omhoog. Meteen daarna
aan de T-splitsing gaat u L (geel/wit).
Negeer zijpaadje links omlaag. Aan de 3-sprong
gaat u L (geel) omlaag met links van u een
weiland.
(Even verder bij weiland ziet u links weer het
Zuyderland ziekenhuis).
Na bijna 100 m, waar het brede bospad bij links
staande zitbank iets naar rechts buigt, gaat u L
het pad omlaag met links de zitbank met
opschrift: “Ter herinnering aan Loek en Maarten
Opa en Oma van Engelen”. Vlak daarna buigt het
pad naar links en wordt een smal dalend hol pad
door de bosrand met links van u een weiland.

7. Negeer zijpad rechts. Meteen daarna aan de 3sprong bij zitbank en links beneden een
waterpoel gaat u R (wit) het pad omhoog met
links een grubbe (natuurlijke waterloop). Let op!
Na 100 m bij de volgende twee paaltjes met witte
markering en voor het paaltje met gele markering
gaat u L (wit) de helling omhoog en loop boven
RD (wit) verder omhoog. Boven na trappenpad
gaat u RD (groene driehoek op geel plaatje) over
het smalle paadje dat meteen naar links buigt en
even verder langs een rij eiken loopt. Let op! Na
circa 50 m buigt het pad naar rechts. Een eindje
verder buigt het pad links omlaag en dan meteen
rechts omhoog met links de boshelling. Het pad
buigt naar rechts en blijf nog even boven langs
de steile helling lopen. Aan de 4-sprong gaat u R
over het breder bospad. U komt weer bij het café,
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen
op het terras nog iets kunt eten of drinken. Hier is
ook een overdekte kinderspeeltuin.
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