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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.

Net onder de rook van Heerlen ligt de buurtschap Benzenrade. Tijdens deze afwisselende wandeling met
enkele boshellingen leert u de mooiste plekjes van het Imstenraderbos kennen. U loopt via o.a. een
bospaadje naar hoeve Benzenraderhof en dan duikt u het bos in. Dan wandelt u over een mooi plateau en
wandelt u door het bos naar een mooi uitzichtpunt. Na weer een stuk over leuke bospaadjes wandelt u
door een weiland omlaag met prachtig uitzicht over Parkstad. U volgt nog een mooi panoramapad omhoog
en via leuke paadjes komt u weer bij het café met terras. Er staan enkele zitbanken onderweg. U kunt de
route inkorten tot 5,7 km.

Startpunt: Eetcafé ’t Koffiehuuske, Benzenrade 2, Heerlen. Dagelijks open vanaf 11.00 uur. Dinsdag
gesloten. In de buurt van het eetcafé mag u max. twee uren parkeren. Parkeer nabij Benzenrade 23 (vrij
parkeren). Als u parkeert bij huisnr. 23 loop dan terug met links van u de kapel. Meteen daarna gaat u 10 m voorbij
zitbank R (geel/wit) over het bospad. Ga nu verder bij **** in punt 1. Bijna aan het einde van de wandeling kunt u
dan pauzeren bij Eetcafé ’t Koffiehuuske.
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953. HEERLEN (Benzenrade) 7,6 km – 5,7 km
1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u
L.
(Na 100 m passeert u twee (huisnr. 8 en 50A) mooie
met Kunradersteen gebouwde huizen. 100 m verder
vlak voor kapel passeert u een, rechts in weiland
staand, ooievaarsnest).
Na 250 m, vlak voor de 3-sprong bij de met
Kunradersteen gebouwde H. Hartkapel (1924) en
10 m vóór zitbank gaat u L (geel/wit) over het
bospad. **** Meteen daarna steekt u via betonnen
brug de Geleenbeek over en volg dan RD het
stijgende bospad. Steek bij zitbank en links
staand wegkruis, met het mooie gedicht
“’t Kruuts”, de asfaltweg over en loop RD (wit)
over de grindweg en u passeert hoeve “de
Benzenraderhof”, die voor het eerst in 1281 werd
genoemd.
(Meteen rechts voor de hoeve ziet u 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 boerderij gaat u L en via 2 draaihekjes
loopt u RD (wit/rood) over het brede pad door het
smalle weiland richting bos. Aan de rand van het
Imstenraderbos gaat u door de nauwe doorgang.
Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong L en u
passeert meteen rechts de zitbank
ter
herinnering aan Rens Beij. Volg nu het pad langs
en door de bosrand met links van u een weiland.
(Links ziet u het Zuyderland ziekenhuis en even
verder ziet u voor u de hoogstgelegen woontoren van
Nederland (Parc Imstenarde)).

Negeer trappenpad rechts omhoog. Aan de
3-sprong bij wandelmarkeringspaal gaat u R
(rood) het bospad omhoog.
Boven aan de
T-splitsing gaat u L verder omhoog.
2. Aan de 4-sprong (circa 30 m voor woning) gaat u
bij mountainbikeroute, markeringspaaltje (groene
driehoek op geel plaatje), R over het paadje en een
eindje verder loopt het pad langs de rechts van u
gelegen steile boshelling. Een eind verder bij rij
beuken buigt het pad naar links. Aan de 4-sprong,
met rechts een 2-stammige boom, loopt u RD
(wit) het trappenpad omlaag. Na 10 m gaat u aan
de Y-splitsing L de heuvel omhoog. Boven op de
heuvel bij mountainbikepaaltje gaat u L. Beneden
aan T-splitsing gaat u L en na 5 m gaat u bij
mountainbikepaaltje R omlaag en na 5 m gaat u L
over het bospad, langs omgevallen beuk. Steek
boven de asfaltweg over en loop bij verbodsbord
RD over de veldweg.
(In de verte ziet u de lichtmasten van het Roda JC
Parkstad stadion).
Negeer veldweg/graspad rechts omhoog. (Links
ziet u hier het sportcomplex van RKHBS). Aan de 3sprong gaat u RD over het grindpad. Aan de
brede asfaltweg gaat u bij verbodsbord R het
paadje omhoog. (U loopt nu dus parallel aan
beneden gelegen brede holle asfaltweg, waar u
dadelijk over loopt). Waar boven bij picknickbank
het pad naar rechts buigt, gaat u scherp L en loop
de trap omlaag. Beneden gaat u R de brede holle
asfaltweg omhoog.
3. Boven aan het einde van parkeerplaats buigt
de asfaltweg naar rechts.

Ga nu meteen schuin R (wit) het holle bospad
omlaag. Neem dan het eerste paadje schuin L
(wit) richting asfaltweg (dit is circa 30 m voor einde
pad). Steek de asfaltweg over en loop bij rood/wit
paaltje en infobordje RD (wit) over het bospad
met rechts van u een “boomwortelwand”. Boven
negeert u een smal graspad links en meteen
daarna, vóór liggende boomstammen, negeert u
rechts een trappenpad omlaag.
(In dit eeuwenoude loofbos staan veel beuken en
zomereiken, die stammen uit het einde van de 18e
eeuw. Waarschijnlijk zijn het de hoogste en meest
majestueuze beuken van Nederland).
Even verder passeert u links een boom met deels
blootliggende wortels. Aan de 3-sprong bij dikke
boom in het midden, gaat u RD met links de
afrastering van het crematorium en begraafplaats
Imstenrade. (U verlaat hier de witte route). Aan het
einde van de afrastering gaat u R het bospad
omlaag.
(Hier heeft u mooi zicht op hoeve Imstenrade (1910)).
Loop beneden, na trappenpad, rechts langs de
omgevallen (oude) 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 rechts aan de
steile rand een infobordje).
Blijf dit pad, via lang trappenpad, RD langs en
door de bosrand omlaag volgen met links van u
braamstruiken/weiland. Einde trappenpad negeert
u pad naar rechts, richting oude boomstam.
4. Beneden aan de 3-sprong gaat u R (wit)
(Als u hier 25 m L omlaag gaat, dan ziet u bij
infobordje links boven Villa Imstenrade (1908)).
Omhoog lopend gaat u bij wandelmarkeerpaal
(wit) aan de Y-splitsing L het bospaadje omhoog.
Vlak daarna gaat u aan de volgende 4-sprong L
(geel/rood) omlaag. Voor weiland buigt het pad
links omlaag. Volg nu het dalende en stijgende
bospad boven door het bos, parallel aan het
rechts boven gelegen weiland. Na 200 m buigt het
pad links omlaag. Beneden aan de bosrand gaat
u door 2 nauwe doorgangen en loop RD door het
weiland omhoog met links afrastering. Bij de
bosrand gaat u door het draaihekje, u passeert
meteen een zitbank links. Volg het pad RD
omhoog met links van u de bosrand en rechts
een weiland. (Het eerste gedeelte van het pad kan in
de
zomer
begroeid
zijn).
Aan
de
3-sprong gaat u RD (wit/geel) verder omhoog
langs de bosrand en weiland. 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.
5. Aan de 4-sprong, bij afrastering weiland, loopt
u via smalle doorgang het weiland in.

blz 3 van 3
(Hier staat links een picknickbank en vernield (52016) oriëntatiebord. Hier heeft u mooi uitzicht o.a.
op de skyline van Heerlen (Heële). Een mooie
pauzeplek na 5 km. Voor u ziet u weer het
Zuyderland ziekenhuis).
Ga dan in het weiland R en loop, vlak daarna
rechts van de 4 bomen op rij, RD door het
weiland omlaag met prachtig uitzicht over
Parkstad. Loop dan in het weiland rechts langs
de links staande doornheg verder omlaag. Via
nauwe doorgang verlaat u beneden in de linker
hoek het weiland en loop RD over het dalende
grindpad. Bij het mooie, met breuksteen
gebouwde huis 15 E (voormalige koeienstal) wordt
het pad in de buurtschap Benzenrade een
asfaltweg. Negeer zijweg rechts. Vlak daarna gaat
u aan de ruime 3-sprong RD (Benzenrade). Aan
de Y-splitsing bij de hoge H. Hartkapel gaat u L
met rechts van u de kapel.
(Degene die 5,7 km loopt, gaat hier R met links van u
de kapel en u komt weer bij het café).
Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong L de
smalle doodlopende weg omhoog. Aan de
3-sprong gaat u RD (wit) verder omhoog. Voorbij
huisnr. 26 volgt u RD het verharde smalle pad
met een eindje verder rechts mooi uitzicht.
Boven aan de schuine T-splitsing gaat u R de
verharde weg omlaag, die even verder een mooie,
holle dalende weg wordt, waarin enkele
dassenburchten zijn gelegen.
6. Beneden steekt u bij wegkruis de doorgaande
weg over en loop dan bij verbodsbord RD over de
asfaltweg/voetpad. Bij zitbank buigt de asfaltweg
naar rechts met rechts van u volkstuintjes. Vlak
daarna aan de 4-sprong bij wegkruis en zitbanken
gaat u R over de betonweg verder langs de
volkstuintjes. 100 m verder bij links staand
ijzeren hek, gaat u R over het (gras)paadje met
rechts
afrastering/weiland.
Steek
bij
plaatsnaambord Heerlen Heële de asfaltweg over
en loop bij bord “Hondenuitrengebied” RD het
smalle pad omhoog. Bij zitbanken volgt u RD het
verharde pad met links de bosrand. Let op! Na
bijna 50 m gaat u meteen voorbij het bos L over
het graspad met links de bosrand. Voorbij
picknickbank gaat u aan de T-splitsing L het pad
omlaag met rechts
houten afrastering van
paardenweiland. Negeer zijpaden. Na 200 m gaat
u beneden L over het asfaltpad. Meteen daarna
gaat u R over de asfaltweg. U komt meteen links
bij ’t Koffiehuuske, de sponsor van deze
wandeling waar u binnen in de sfeervol ingerichte
zaak of op het rustige achterterras nog iets kunt
eten of drinken. Er is een uitgebreide kaart met
ook hapjes voor kinderen. Er zijn verschillende
speciaal
bieren
op
vat,
zoals
Brand
seizoenbieren, Westmalle, Affligem, Carolus en
Liefmans. Een lekker glas wijn is er natuurlijk ook
te krijgen. M.a.w. een heel leuke plek om de
wandeling af te sluiten. De eigenaar of personeel
verneemt graag wat u van de wandeling vindt.

