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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u over leuke paadjes de Danikerberg 
omhoog en wandelt u langs mooie bosranden naar het dorp Sweikhuizen. Hier ligt café De Zwaan, een 
leuke pauzeplek. (Meestal alleen in het weekend open). U loopt door de bossen omlaag en dan loopt u een 
mooi stuk langs de Geleenbeek. Dan klimt u naar een heuvel waar u bij zitbank prachtig panorama heeft, 
een mooi plekje na 8 km.  Het laatste stuk loopt u weer langs de kabbelende Geleenbeek.  U kunt de route 
inkorten tot 8,5 km.  In punt 6 passeert u Blokhut De Dikke Daniker voor een pauze. 
 

Startadres: De Sokker Bekkerie, Rijksweg Centrum 62,  Geleen.  (Parkeer gratis op de parkeerplaats Cityflat, 
inrit Rijksweg Zuid 89, Geleen. Vanaf de parkeerplaats steekt u de Rijksweg over en gaat u R. Aan de kruising met 
verkeerslichten gaat u RD en na 100m is links de lunchroom). 
 

 
 

836. GELEEN 11,3 km – 8,5 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u L.  Neem dan 
de eerste weg R (Gadéstraat). Aan de T-splitsing 
gaat u L (Bollenstraat). Aan de volgende T-
splitsing gaat u R (Beethovenstraat). Negeer 
zijweg links. Aan de kruising gaat u RD.  Na 100 
m gaat u R over brede pad en u loopt het 
Burgemeester Damenpark (1932) in. 
 

(Van 1970 t/m 1986 werd in dit park Pinkpop, het 
oudste popfestival van Europa, georganiseerd. Het 
was toen een eendagsfestival. Sinds 1988 vindt het 
festival plaats in Landgraaf. Eigenlijk vond het eerste 
Pinkpop festival plaats op Pinkstermaandag 1969 op 
de Gulperberg in Gulpen onder de naam Picknick).   
 

Neem in het park meteen het eerste pad L langs 
een zitbank en 3-stammige boom. Aan de 3-
sprong gaat u R en even verder passeert u rechts 
een kiosk.  
 

(Hier vindt al 25 jaar het popfestival Mama 's Pride 

plaats. meer info : www.mamaspride.nl).  
 

Aan de 3-sprong, met boom in het midden, gaat u 
L. Blijf nu het pad door het park volgen met 
rechts van u lichtmasten horende bij de wieler- 
ijsbaan waar u straks nog langs komt. Bij  wit 
voormalig entreehuisje gaat u R en meteen 
daarna gaat u bij twee zitbanken R het voetpad 
omhoog en loop verder door het park.   
 

2. Beneden bij de volgende 2 zitbanken gaat u L 
door de Beatrixlaan, die omzoomd is door 
Amerikaanse eiken. Loop links over het trottoir. 
Negeer zijwegen. (U passeert enkele mooie 
optrekjes).  Aan de T-splitsing (doorgaande weg) 
gaat u L (Beatrixlaan). Negeer twee zijwegen 
links. Waar de doorgaande weg naar links buigt, 
gaat u bij huisnr. 40 R (Danikerstraat) en steek 
vlak daarna de spoorlijn Heerlen-Sittard over. Ga 
dan meteen R (Daniken) omlaag. Vlak daarna aan 
de 3-sprong bij clubhuis en schietboom met 
kogelvanger van schutterij HH. Marcellinus en 
Petrus (1639) gaat u RD over de veldweg parallel 
aan de spoorlijn.  Na 50 m gaat u L over het pad. 
Een eind verder buigt het pad naar rechts en u 
loopt langs de Geleenbeek. Negeer brug links. 
300 m verder aan de 4-sprong bij manege Ten 
Eysden en treurwilg gaat u L de brug over. 

Negeer zijpaden en loop RD (geel) met even 
verder links  de bosrand en rechts een weiland.   
 

(Als u vlak na de brug R omhoog gaat, dan komt u 
meteen bij de prachtige blokhut/uitspanning De Dikke 
Daniker). 
 

 

Aan het einde van het weiland gaat u R ((geel) het 
pad omhoog met links de bosrand en rechts het 
weiland. (Doe rustig aan, het is een straffe 
kuitenbijter). Negeer zijpaden. Boven aan de T-
splitsing gaat u L (geel) langs de bosrand 
omhoog.   
 

3. U passeert een zitbank met mooi uitzicht over 
Sweikhuizen. Neem dan het eerste pad R (geel) 
door de bosrand. Ga aan het eind R over de brede 
bosweg. Na 40 m gaat u R het pad omlaag en u 
verlaat het bos. (U verlaat hier de gele route). 
Beneden gaat u R (groen/oranje) de smalle holle 
asfaltweg omlaag.  Een eind verder gaat u L (geel) 
het holle bospad  omhoog.  Boven aan de T-
splitsing bij zitbank gaat u R (geel/groen) over de 
asfaltweg. (Even verder ziet u voor u de kerk in 
Puth). Waar rechts het bos ophoudt, gaat u R 
(geel/groen) het pad omlaag.  Ga beneden door 2 
nauwe doorgangen en volg verder het smalle 
pad. Aan de smalle asfaltweg gaat u L. Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u R  (geel/groen) de 
smalle asfaltweg omlaag.  Let op! Bij zitbank gaat 
u L (ommetje Sweikhuizen) het pad omhoog.  
Loop boven bij het kerkhof van Sweikhuizen RD 
over het grindpad. Beneden komt u bij huisnr. 90 
(Bergstraat) aan de asfaltweg.  
 

(Degene die 8,5 km loopt, gaat hier R en neem de 
eerste veldweg L. Aan de 4-sprong bij boomkruis 
gaat u R (oranje)het pad omlaag.  Ga nu verder bij 
**** in punt 6).  
 

Als u wilt pauzeren kunt u naar café De Zwaan lopen 
(100 m). Ga hier dan aan de asfaltweg L omhoog 
naar de kerk waar ook het gezellige dorpscafé ligt, 
dat meestal alleen in het weekend en op feestdagen 
is geopend).   
 

4. Steek schuin rechts de weg over en voor het 
grote wegkruis gaat u L het betegelde trappenpad 
omlaag.  

http://www.mamaspride.nl/
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Beneden gaat u L (ommetje Sweikhuizen) de 
klinkerweg omhoog. Bij huisnr. 19 en bij 
verbodsbord volgt u RD  de smalle stijgende 
asfaltweg.  Aan de 3-sprong gaat u RD (groen) 
verder omhoog. Bij boomkruis buigt de smalle 
weg naar links. Negeer bijna boven zijpad links. 
Even verder wordt de asfaltweg  een licht 
stijgende veldweg.  Aan de 4-sprong bij zitbank 
en boomkruis loopt u RD de bosweg omlaag.  (U 
loopt nu door het Stammenderbos). Vlak daarna aan 
de 4-sprong gaat u RD het bospad verder omlaag. 
Aan de T-splitsing gaat u L. Het bospad buigt 
meteen rechts omlaag. Beneden aan de T-
splitsing gaat u R. Vlak daarna gaat u beneden 
aan de brede bosweg R (wit-rood/groen) met links 
van u vijvers in het Geleenbeekdal. Negeer 
zijpaden. Aan de Y-splitsing gaat u L (wit-rood). 
Even verder aan de asfaltweg gaat u L omlaag.   
 

(Rechts ziet u hier  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 en 
doet nu dienst als asielzoekerscentrum).  
 

5. Na circa 50 m gaat u R (ruiterroute (rr) 11)  over 
het brede bospad. Negeer zijpaden en volg RD de 
bosweg, die na 200 m rechts omhoog buigt.     
 

(Meteen rechts boven ziet u weer het voormalig  
retraitehuis St. Ignatius Links passeert u een 
omheind verhard sportveld).   
 

Na 300 m gaat u aan de T-splitsing L (rr 11) langs 
een oud ijzeren hek de bosweg omlaag.  Negeer 
zijpaadjes. Na 400 m aan de 4-sprong R 
(oranje/groen/ommetje Sweikhuizen) het pad 
omhoog met links van u geel paaltje van nr. 6585 
van Enexis. Vlak daarna aan de 4-sprong bij 
houten trapje gaat u L (oranje/groen) omhoog.  
Aan de 3-sprong gaat u RD steil omhoog langs de 
bosrand en weiland. (U verlaat hier de 
oranje/groene route). Boven buigt het pad links het 
bos in. Negeer meteen zijpaadje rechts omhoog.  
Boven aan de 3-sprong gaat u L. Aan de ongelijke 
4-sprong bij zitbank loopt u R via het smalle 
bospaadje de heuvel omhoog.   
 

(Een mooie pauzelek met mooi uitzicht na 8 km. U 
ziet hier o.a. beneden de voormalige hoeve 
Biesenhof waarvan de vroegste vermelding stamt uit 
1259).   
 

Negeer bijna boven op de heuvel zijpaadje links.  
 

6. Bij draaihekje (stegelke) gaat u L (groen) langs 
de bosrand. Volg nu het pad helemaal rond de 
Pepelsberg met mooi uitzicht o.a. even verder op 

het St. Dionysius en Odiliakerkje (1739) in 
Sweikhuizen.  Beneden aan de veldweg gaat u R 
(ommetje Sweikhuizen) omlaag.  Aan de 4-sprong 
bij boomkruis gaat u L (oranje) het smalle pad 
omlaag.  **** Aan de 3-sprong bij draaihekje gaat 
u  R (groen) het trappenpad omlaag en volg dan 
het pad via het volgende draaihekje RD omlaag. 
Let op! Beneden, net voorbij de vijver, gaat u RD 
over het graspad met rechts van u afrastering. 
Via klaphek verlaat u het natuurgebied en ga dan 
L  de asfaltweg omlaag.  Meteen na de brug gaat 
u R (groen/geel) over het pad langs de 
Geleenbeek.  
 

(Een eindje verder passeert u links de grote visvijver 
Driepoel).   
 

Negeer twee houten bruggen en ga dan bij de 
betonnen brug L.   
 

(Als u hier R de brug over gaat ligt meteen rechts 
Boshut De Dikke Daniker, een leuke pauzeplek).  
 

Voor manege “ten Eijsden” gaat u L over de 
asfaltweg.  Bij grote parkeerplaats gaat u R over 
de asfaltweg.  Steek bij hoog opgehangen 
boomkruis de spoorlijn over. Aan de 3-sprong 
gaat u RD.  Aan de voorrangsweg gaat u R (Frans 
Erenslaan).   
 

7.  Neem nu de eerste weg L (Vondellaan).  Bij 2 
ongelijke 4-sprongen, waarvan de eerste bij 
wegkruis,  loopt u RD (Vondellaan). Aan de 
volgende 4-sprong gaat u R (Irenelaan). Meteen 
daarna gaat u L en loopt u via het voetpad weer 
het Burgemeester Damenpark binnen (Sport- en 
recreatie park Glanerbrook).  Meteen daarna bij 
twee zitbanken gaat u L. Negeer zijpaden links. 
Aan de 4-sprong voor speelveldje gaat u  scherp 
R het pad omhoog met links van u de lichtmasten 
van de wieler- ijsbaan.  
 

(Hier aan de 4-sprong ziet u de grote sporthal 
Glanerbrook waar o.a. de ijshockeyclub Smoke 
Eaters haar thuishaven heeft. De route volgend heeft 
u een eindje verder mooi uitzicht op de wielerbaan. 
De binnenbaan wordt in de winter gebruikt als 
schaatsbaan). 
 

Aan de 4-sprong gaat u RD met links van u een 
vijver en rechts weer de kiosk. Aan de volgende 
4-sprong loopt u verder RD. (Links ziet u het 
buitenzwembad van Glanerbrook). Aan de asfaltweg 
gaat u L omhoog.  Aan de kruising gaat u L (Op 
de Vey). Neem de eerste weg R (Op de Vey). 
Negeer zijwegen Na 250 m gaat u aan de 
voorrangsweg R (Rijksweg Centrum). 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.   

 

 


