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Net onder de rook van Heerlen ligt de wijk Welten. Tijdens deze gemakkelijke wandeling met een paar  
boshellingen wandelt u via leuke paadjes naar de buurtschap Benzenrade en loopt u door het 
Imstenraderbos omhoog naar een mooi uitzichtpunt. U struint door het Imstenrader bos en dan komt u bij 
een picknickbank en oriëntatiebord met mooi uitzicht over Heerlen. De terugweg loopt u over  een holle 
veldweg omlaag en dan volgt nog een mooi stuk over paadjes langs de Weltervijver en de Geleenbeek. Aan 
het eind passeert u de Welter watermolen, die nog een keer per maand operationeel is.  Neem zelf proviand 
mee. Er staan enkele zitbanken onderweg.  U kunt de route inkorten tot 5,8 km..     
 

Startpunt: Café Teerling,  Welterkerkstraat 7, Heerlen. Links van de kerk is aan het Rector Poelsplein een 
openbare parkeerplaats.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,60 km  2 uur  105 m  129 m 
 

 
 

924. HEERLEN 8,6 km – 5,8 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
R langs de St. Martinuskerk.  (Tegenover huisnr. 3 
A kunt u via de kapel de kerk bezichtigen). Aan de 3-
sprong gaat u RD (Welterkerkstraat) de 
doodlopende klinkerweg omlaag.  
 

(Hier aan de 3-sprong ligt rechts (huisnr. 1) de inrit 
van de Strijthagerhof (zie infobordje), die u dadelijk 
ziet liggen).  
 

Neem het eerste asfaltpad R met even verder 
links van  u de Weltervijver en rechtsboven het 
kasteeltje/villa Strijthagen tot Welten 
(Strijthagerhof).  
 

(Even verder ziet u rechts bij de 
hoogstamboomgaard een bakoven (“bakkus”). Zie 
infobord “De Loorenhof”).   
 

Voorbij visvijver van HSV Rietvoorn gaat u aan de 
3-sprong RD langs de kleine Geleenbeek, die 
verlegd is en nu door de vijver stroomt.  Aan de 
T-splitsing gaat u R. Vlak daarna bij speeltuin  
gaat u  L het voetpad omhoog. Steek de 
doorgaande weg over en loop RD over het 
asfaltpad met rechts de Geleenbeek.  Aan de T-
splitsing voor de volgende vijver gaat u L. Voorbij 
de vijver steekt u de asfaltweg over en loop RD 
over het smalle pad.  Meteen daarna gaat u aan 
de T-splitsing L. Voor  lange trap buigt het pad 
naar rechts. Vlak daarna gaat u R over het smalle 
pad.  
 

(Aan het gekras merkt u mogelijk dat de hier in de 
buurt staande hoge bomen een geliefde verblijfplaats 
is van kraaien).  
 

Aan de T-splitsing bij regenwaterbuffer Rousch 
gaat u L met links  de Geleenbeek. (Links ziet u de 
grote parkeergarage van het ziekenhuis Zuyderland). 
Aan de 3-sprong steekt u L weer de Geleenbeek 
over en loop dan het pad omhoog. Boven aan de 
T-splitsing gaat u R. Neem dan het eerste brede 
bospad R. Aan de 3-sprong gaat u RD.    
 

2. Bij zitbank en asfaltpad gaat u L en loop via de 
asfaltweg onder het viaduct door. Aan de 4-
sprong in het  buurtschap Benzenrade gaat u RD.  

 

(U passeert café ’t Koffiehuuske, een mooie 
pauzeplek. Even verder passeert u  (huisnr. 8 met 
tegenover 50 A) mooie met Kunradersteen 
gebouwde huizen).  
 

Vlak voor de 3-sprong bij de hoge met 
Kunradersteen gebouwde H. Hart kapel (1924) en 
10 m vóór de zitbank gaat u L (geel/wit)  het 
bospad in en u steekt meteen via betonnen brug  
de Geleenbeek weer over.  
 

(Degene die 5,8 km loopt, gaat  hier aan de 3-sprong 
bij kapel R met links de kapel. Vlak daarna aan de 5-
sprong gaat u RD de smalle doodlopende asfaltweg 
omhoog. Aan de 3-sprong bij het met Kunradersteen 
gebouwde huis gaat u RD verder omhoog. Bij het 
laatste huis  wordt de smalle asfaltweg een stijgend 
(verhard) pad. (Na 200 m passeert u een zitbank met 
mooi uitzicht over de skyline van Heerlen, afhankelijk 
van de begroeiing). Aan de T-splitsing gaat u R de 
verharde veldweg omlaag. Ga nu verder bij **** in 
punt 4).   
 

Steek bij zitbank en links staand wegkruis, met 
het mooie gedicht ’t Kruuts, de asfaltweg over en 
loop RD (wit) over de veld- grindweg en u 
passeert hoeve “de Benzenraderhof”, die voor 
het eerst in 1281 werd genoemd.  
 

(Voor de hoeve ziet u rechts de vijver van waaruit de 
Geleenbeek “vertrekt”. In de hoog gelegen kelders 
van deze hoeve ontspringt de Geleenbeek. Het water 
wordt naar de naast de hoeve gelegen vijver geleid. 
De 48 km lange Geleenbeek stroomt  vlakbij 
Stevensweert in de Maas).  
 

Achter de hoeve gaat u L door 2 draaihekjes en 
volg het pad RD (wit/rood) door het smalle 
weiland richting bos. Aan de rand van het 
Imstenraderbos gaat u door de nauwe doorgang.  
Meteen daarna gaat aan de 3-sprong R (wit) over 
het bospad door de bosrand.  
 

(Hier staat links boven een zitbank ter herinnering 
aan Rens Beij. 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).  



  blz 3 van 4 

 

Aan de 3-sprong bij zitbank en rechts beneden 
een waterpoel gaat u RD. (U verlaat hier de witte 
route). Negeer zijpaden en volg het pad RD  langs 
en door de bosrand met rechts van u een groot 
weiland. Voorbij rechts staande zitbank gaat u 
boven aan de T-splitsing L.  
 

(Bij de  zitbank met opschrift: “Ter herinnering aan 
Loek en Maarten Opa en Oma van Engelen” heeft u 
mooi uitzicht).  
 

Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing R  en 
loop even verder de twee trappenpaden omhoog.   
 

3. Boven aan de T-splitsing gaat u R (wit) en u 
passeert vlak daarna  een beuk met blootliggende 
wortels. Aan de 3-sprong gaat u RD met links van 
u de afrastering van de begraafplaats en het 
crematorium Imstenrade.  Aan het einde van de 
afrastering gaat u R het bospaadje omlaag. (Hier 
heeft u mooi zicht op hoeve Imstenrade (1910)). 
Loop beneden na trappenpad rechts langs 
omgevallen bomen en ga dan L het bospad door 
de bosrand omlaag.  
 

(Als u hier aan de 3-sprong 10 m RD loopt, dan ziet u 
bij de steile helling “de beukenkuil” met haar 
prachtige beuken. Even verder staat aan de steile 
rand rechts een infobordje).  
 

Vlak daarna gaat u RD het trappenpad, door en 
langs de bosrand, omlaag met links van u 
braamstruiken/weiland en mooi zicht op Villa 
Imstenrade (in 1908 in opdracht van de Belgische 
reder Frans Schepens ontworpen door de Sint-
Truidense architect Henri van Massenhove). 
Beneden aan de 3-sprong gaat u RD (wit/rood) 
door de bosrand en het pad buigt snel weer links 
omhoog. Bijna boven buigt het naar rechts. 

  
 

4. Boven buigt het pad weer naar rechts en 
meteen daarna naar links. Aan de 3-sprong gaat u 
R/RD  (wit). Negeer meteen zijpad rechts omlaag. 
Beneden aan de T-splitsing voor weiland gaat u L 
(geel/wit) omhoog met links de bosrand. (Hier ziet 
u rechts beneden weer de Benzenraderhof). Boven 
aan de 4-sprong bij zitbank en links gelegen 
trappenpad gaat u R (wit/geel) omhoog. U 
passeert na 100 m een dikke oude omgevallen 
boom en loop RD. Aan de 3-sprong gaat u L 
(wit/geel) omhoog. Vlak daarna verlaat u het 
Imstenraderbos.   Aan de 4-sprong, bij afrastering 
weiland, gaat u L het graspad omhoog.  
 

(U passeert meteen links een picknickbank en een 
oriëntatiebord. Hier heeft u mooi uitzicht o.a. op de 
skyline van Heerlen. Een mooie pauzeplek).   
 

Aan de T-splitsing gaat u R (geel/wit) de verharde 
grindweg omlaag. Negeer zijpad rechts en volg 
verder RD de dalende grindweg, **** die een 
eindje verder een holle  dalende weg wordt. (In 
deze dalende holle veldweg passeert u rechts een 
grote dassenburcht). Beneden voor de doorgaande 
weg bij wegkruis en zitbank gaat u R over het 
graspaadje. Aan de asfaltweg bij plaatsnaambord 
Heerlen (Heële) gaat u R omhoog. Bijna boven 

gaat u  L (groene driehoek op geel plaatje/ 
mountainbike route) over het smalle pad met 
links een akker. Aan de 3-sprong gaat u L 
omlaag. Steek beneden de asfaltweg over en loop 
RD over het pad langs de afrastering van weiland. 
Aan de verharde weg gaat u L met links  
volkstuintjes.   
 

5. Aan de 4-sprong bij wegkruis en zitbank gaat u 
RD over de smalle asfaltweg. Negeer zijpaadje 
links omhoog en volg de smalle asfaltweg RD. 
Neem dan bij groot grasveld het eerste “bospad” 
R. (Dit is circa 25 m voor twee zitbanken). Na het 
“bosje” passeert u een omheinde honden- 
uitlaatplaats. Bij woningen in Welten gaat u R 
over het tegelpad.  Steek de J. F. Kennedyweg 
over en ga R. Meteen daarna gaat u L 
(Tichelbeekstraat) omlaag. Negeer klinkerweg 
links omhoog. Neem beneden het eerste pad L 
(geel/blauw) met links van u kasteeltje Huis de 
Dohm (1647) en met rechts daarvan de 
bijbehorende boerderij met o.a. een 
rijtuigenschuur. 
 

(Het kasteeltje werd in 1672 verwoest en weer 
opgebouwd. Bij de herbouw werden alle gevels in 
baksteen opgetrokken. Zie voor meer info infobordje 
bij ingang/toegangshek). Het pad wordt een 
klinkerweg. (U passeert (huisnr. 44) de 
rijksmonumentale witte hoeve, die uit de 14e /17e 
eeuw stamt. Bij deze hoeve staat een wegkruis met 
houten corpus daterend uit begin 19e eeuw).  
 

Steek de asfaltweg over en loop RD over de 
kasseienweg. Negeer bij speeltuin (voet)pad 
rechts omhoog. Meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong RD.  Aan de 3-sprong voorbij trappenpad 
gaat u L over de asfaltweg en u passeert meteen 
rechts een oude holle wilg. Neem nu het eerste 
voetpad L. Meteen daarna gaat u aan T-splitsing 
R langs een scheve boom en met links van u de 
“oude” Geleenbeek.  Aan de kruising, met links 
van u de grote vijver, loopt u RD verder door het 
Welterpark. (U gaat hier dus niet L richting vijver).  
Meteen daarna aan kleine kruising ook RD. 
Aan de 4-sprong gaat u L en via brug steekt u 
weer de Geleenbeek over. Ga dan meteen L over 
het voetpad met links van u een rietveld en rechts 
de molentak van de Geleenbeek.  
 

(Aan het eind van het pad passeert u rechts twee 
kastanjebomen stammend uit rond 1850).  
 

Aan de T-splitsing bij het grote waterrad van de 
Weltermolen gaat u R  
 

(De watermolen werd reeds in 1381 genoemd en 
heeft toebehoord aan het kasteeltje/villa Strijthagen 
tot Welten (Strijthagerhof). De huidige molen stamt 
uit 1700. Op de toren (17e eeuw) van het 
mansardedak staat een windvaan in de vorm van een 
karper. In 1982 is de watermolen gerestaureerd. Zie 
voor meer info infobordje bij molensteen/huisnr. 2).  
 

Negeer zijpad links en loop RD de klinkerweg  
omhoog.  Aan de 3-sprong gaat u RD verder 
omhoog en u komt weer bij de kerk. 



U kunt tegenover huisnr. 3 A via het kerkhof een rondje om de kerk lopen. In 1065 werd in een oorkonde de kerk 
van Welten al genoemd De huidige neo-romaanse kerk met ramen en ingangen met ronde bogen stamt uit 1875. 
De toren uit 1897. In 1925 werd de kerk uitgebreid (Kunradersteen) en in 1983 gerestaureerd. Aan het pleintje voor 
de ingang van de kerk staat het grote standbeeld van rector Poels. Doctor Henri A. Poels (1868-1948) was 
aalmoezenier van sociale werken in de mijnstreek. Hij was van 1910-1919 rector in Welten (Krützerhei). 
 
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.  


