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Deze wandeling start op een mooie locatie met prachtig uitzicht op de overdekte skihelling van Snowworld 
Landgraaf. Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u via bospaadjes naar de 
buurtschap Benzenrade en dan loopt u over leuke paadjes naar de rand van de Kunderberg. Hier wandelt u 
geruime tijd over een pad met mooi uitzicht. Na een mooi stukje door het bos loopt u onder de A76 door en 
dan begint de klim van de dag naar een picknickbank met prachtig uitzicht over Heerlen. U loopt het 
Imstenrader bos binnen en dan loopt u via kronkelde paadjes omhoog. Via veldweg en bospaadje komt u 
weer bij de parkeerplaats.  Ondanks dat u onderweg af en toe de autoweg hoort, doet dit niets af aan deze 
mooie wandeling.   
 

Startpunt: Parkeerplaats La Valeur, Parc Imstenrade 66, Heerlen.    (Parkeer op de parkeerplaats of anders 
langs de weg).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,92 km 2.50 uur  90 m 179  m 

 
 

                                 949. HEERLEN 10,9 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de weg en 
ga R. Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong R 
(Kleekampsweg).  Aan de volgende 4-sprong bij 
de hoogst gelegen woontoren van Nederland 
loopt u RD omlaag. Ga dan schuin L (geel) het 
bospaadje/trappenpad omlaag.  Beneden aan de 
T-splitsing voor autoweg (N 281) gaat u R.  
 

(10 m voor of na de T-splitsing ziet u rechts een 
bijzondere beuk).  
 

Negeer bij zitbank zijpad rechts omhoog en volg 
het dalende bospad RD. Beneden aan de 
asfaltweg gaat u L en loop onder het 
autowegviaduct door.  Meteen na het viaduct gaat 
u L het asfaltpad omhoog.  Na 30 m gaat u R over 
het pad met links een haag. Aan de smalle 
asfaltweg gaat u L omhoog. Aan de 4-sprong bij 
wegkruis met het mooie gedicht “’t Kruuts” en bij 
zitbank gaat u R over het bospad.  
 

(Links ziet u hier aan de asfaltweg de hoeve 
“Benzenraderhof” en de vijver van waaruit de 
Geleenbeek “vertrekt”.  
 

De Benzenraderhof werd voor het eerst genoemd in 
1281. 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).  
 

Beneden steekt u via bruggetje de Geleenbeek 
over. Meteen daarna gaat u in de buurtschap 
Benzenrade bij de R over de asfaltweg.  
 

(Hier staat links de met Kunradersteen gebouwde H. 
Hartkapel (1925).  
 

De route volgend passeert u even verder (huisnr. 8 
en 50A) mooie met Kunradersteen gebouwde 
woningen).  
 

U passeert café ’t Koffiehuuske, een mooie 
pauzeplek. Neem dan beneden het eerste 
(voet)pad L. Meteen daarna gaat u R over het 
paadje met links van u afrastering van weiland. 
Negeer zijpad rechts en links en volg het pad RD 
langs de houten afrastering. Aan de 3-sprong 

gaat u R omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R het 
pad omlaag.   
 

2. Beneden steekt u de asfaltweg over en loopt u  
RD over het pad met links afrastering van 
weiland. Aan de verharde weg gaat u L met links  
volkstuintjes. Aan de 4-sprong bij wegkruis en 
zitbanken loopt u RD. Let op! Na 5 m gaat u L 
over het graspad met rechts de bosrand. Let op! 
Waar boven de bosrand naar rechts buigt, gaat u 
L over het  graspaadje. Meteen daarna gaat u aan 
de T-splitsing R over het verharde paadje. U 
passeert meteen een zitbank en volg dan RD het 
dalende verharde paadje met rechts van u het 
grote grasveld en links de bosrand. Beneden aan 
de Y-splitsing gaat u L over het graspaadje.  Aan 
het asfaltpad gaat u L omhoog,  Aan de 3-sprong 
gaat u L de trap omhoog en steek dan L via het  
viaduct de autoweg over. Na het viaduct gaat u 
meteen R het bospaadje omlaag. Aan de veldweg 
gaat u scherp L (4). Vlak daarna gaat u aan de 3-
sprong  R  (geel) de brede grind-bosweg omhoog. 
Aan de Y-splitsing gaat u L (wit/zwart/geel) verder 
omhoog.  Na 200 m passeert u rechts bij zitbank 
een voormalige kalkoven.    
 

3. 100 m  verder gaat u bij infobord L het smalle 
graspad omlaag.  
   

(Voor u ziet u o.a. vanaf links de hoogstgelegen 
woontoren van Nederland, het Zuyderland ziekenhuis 
en de indoor skibaan Snow World Landgraaf, die 
gelegen is op de helling van de steenberg van de 
voormalige steenkolenmijn Wilhelmina).  
 

Volg nu 1,3 km dit mooie graspad met links 
afrastering van het natuurgebied Kunderberg en 
waar in het voorjaar duizenden paarden en 
boterbloemen bloeien, RD.  
 

(Na 300 m ziet u rechts boven en voormalige groeve 
in de Kunderberg. 
 

Na 400 loopt u het trappenpad omhoog 
 

Na 1,km  ziet u rechts boven de voormalige kalkoven 
Dalberg).  
 



 

Bij de inrit van hoeve Ingen Dael (1662/nr.16) gaat 
u R het betonnen twee richtingen fietspad 
omhoog met links doorgaande weg.  
 

(Vlak daarna bij klinkerweg passeert u rechts het 
industrieel monument kalkoven Daelweg. Zie 
infobord). 
 

Na 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. Aan de T-splitsing voor twee 
boogvormige holtes in de bergwand gaat u L 
(geel/wit/blauw) het bospad omhoog.  
 

(Dit was de dubbele kalkoven van de 
kalksteengroeve Putberg, die u dadelijk passeert. 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).  
 

Loop een eind veder het trapje omhoog en voor 
het geologisch monument “groeve Putberg”  (zie 
infobord) gaat u L (geel/blauw).  Aan de T-splitsing 
gaat u L omlaag.  Vlak daarna gaat u voorbij 
afsluitboom L (geel) verharde weg omlaag. 
Beneden aan de voorrangsweg gaat u R onder 
het autowegviaduct door. ^^^^ Meteen na het 
viaduct gaat u bij wegkruis R over de veldweg, 
die even verder een mooie stijgende holle 
veldweg wordt, waarin enkele  dassenburchten 
zijn gelegen. De veldweg wordt een stijgende 
verharde weg, die u geruime tijd RD volgt. Negeer 
omhoog lopend zijpad links en  volg de verharde 
weg RD (geel/wit) verder omhoog. Bijna boven 
gaat u L (rood) over het brede graspad met 
meteen links prachtig uitzicht. Na 300 m passeert 
u rechts een picknickbank en een  vernield (05-
2016) oriëntatiebord.  
 

(Hier heeft u mooi uitzicht o.a. op de skyline van 
Heerlen (Heële). Een mooie pauzeplek. Voor u ziet 
het Zuyderland ziekenhuis).   
 

4. Na 10 m gaat u aan de 4-sprong R (geel/wit) 
over het graspad en u loopt het Imstenraderbos 
binnen. Aan de T-splitsing gaat u R (geelwit) 
omlaag. U passeert een oude  omgevallen boom. 
Aan de 4-sprong bij zitbank en trappenpad gaat u 
L (wit/geel) langs de bosrand en weiland omlaag. 
Aan de 3-sprong loopt u RD (geel) verder omlaag 
langs de bosrand en weiland. (In de zomer kan dit 
pad over een klein gedeelte begroeid zijn).  Aan het 
eind gaat u door een draaihekje (stegelke) en 
loop RD door het weiland omlaag met rechts van 
u afrastering.   
 

(Voor u ziet u weer de hooggelegen woontoren en 
links beneden de  Benzenraderhof, waar de 
Geleenbeek ontspringt).  
 

Aan het eind gaat u door twee nauwe doorgangen 
en loop RD 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 4-
sprong, met boom in het midden, R (rood) 
omlaag. Vlak daarna aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u R (wit) omlaag. Aan de T-splitsing 
gaat u L omhoog.    
 

(Als u hier 25 m R  gaat, dan ziet u (afhankelijk van 
jaargetijde) bij infobordje links boven Villa Imstenrade 
(1908)). 
 

5. Even verder loopt u het trappenpad omhoog. 
Aan het eind van het trappenpad gaat u L het 
korte trappenpad omlaag (loop even om de 
liggende boomstammen heen)  en dan loopt u het 
volgend korte trappenpad omhoog.  
 

(U kunt hier aan het einde van het lange trappenpad 
ook RD lopen. Na 30 m gaat u L omhoog. Nog eens 
30 m verder gaat u tegenover dikke en “dode” 
beuken R omhoog. (Dit is 20 m voor infobordje). Ga 
dan verder bij **** in dit punt)  
 

Boven loopt u RD (even over boomstammen 
heenstappen) met links een steile helling. Let op! 
Na circa 30 m, meteen vóór liggende lange 
beukenstam, gaat u schuin R het pad omhoog dat 
even verder rechts omhoog buigt. 20 m voorbij 
infobordje gaat u bij dikke en “dode” beuken L 
omhoog. **** Meteen daarna bij zeer dikke beuk 
gaat u RD over het bospad dat vlak daarna tussen 
restanten van omgezaagde boomstammen 
doorloopt.  Aan de 3-sprong gaat u RD (wit) 
omhoog. Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong L 
(wit) over het brede bos-grindpad. (Na 50 m 
passeert u rechts een beuk met vrij liggende wortels). 
Negeer zijpaden. Aan de asfaltweg gaat u L 
omlaag. Na 300 m gaat u beneden aan de 5-
sprong bij verbodsbord R over de veldweg.   
 

(In de verte ziet u voor u de lichtmasten van het Roda 
JC stadion).   
 

Negeer veldweg rechts omhoog.  
 

(Links ziet u hier het sportcomplex van RKHBS).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L het grindpad omlaag en 
u passeert meteen links de voetbalvelden van 
RKHBS.  Aan het eind van het sportcomplex loopt 
u RD over de parkeerplaats. Aan de asfaltweg 
gaat u R en via het viaduct steekt de autoweg 
weer over.  Meteen na het viaduct gaat u L het 
smalle bospaadje in met links beneden de 

autoweg.  (Dus niet over de asfaltweg). Aan het 

eind van het pad gaat u R over de verharde weg. 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u bij bord 
“Zone 30” L over de asfaltweg.  Negeer twee 
zijwegen rechts omlaag waaraan leuke optrekjes  
liggen. Aan de 4-sprong RD (Zandweg). Na 30 m 
gaat u L en u komt weer bij de parkeerplaats. 



Voordat u L naar de parkeerplaats loopt, kunt u nog RD  lopen (250 m) naar de grote St. Elisabethkapel (1934), die 
bij de vroedvrouwenschool hoorde. 
 

Lopend naar de kapel passeert u de voorkant van het prachtige rijksmonumentale complex van de voormalige 
vroedvrouwenschool, waarin duizenden kinderen zijn geboren.  
 

Na 250 m gaat u L (Buldersweg) omlaag en u komt bij de kapel. De bekende  architect Jan Stuyt (1868 -1934) 
ontwierp de vroedvrouwenschool, die in neo-klassieke stijl is gebouwd. Het complex omvatte een poortgebouw met 
klokkentorentje, een directeursvilla, een voorzieningengebouw, een opleidingsinstituut, een vrouwenkliniek, een 
zuigelingenkliniek en een doorgangshuis voor ongehuwde moeders gevestigd. Dit alles op katholieke grondslag.  
De eerste steen werd op 25 september 1920 gelegd door Koningin Wilhelmina, die in 1923  de officiële opening 
verrichtte.  In 1922 was de bouw gereed.  
 

In Nederland stond nog een tweede vroedvrouwenschool in Rotterdam, maar die is verloren gegaan.  De directe 
aanleiding voor de stichting van een Katholieke Kweekschool voor Vroedvrouwen te Heerlen vormde de relatief 
hoge kindersterfte in de katholieke provincies Noord-Brabant en Limburg. Het was aanvankelijk de bedoeling, dat 
de school in Maastricht zou worden gevestigd. De gemeente Maastricht was echter niet bereid een financiële 
bijdrage aan de bouw te leveren. De Vroedvrouwenschool is 1 januari 1993 verhuisd naar een nieuw gebouw in 
Kerkrade. De opleiding is nu (2016) ondergebracht bij het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Het oude gebouw 
is verbouwd tot een luxe appartementencomplex voor ouderen (Parc Imstenrade). Er is ook een zorginstelling aan 
verbonden.   
 
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. 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


