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Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling wandelt u over graspaadjes langs wijnranken 
en dan volgt u een rustige weg naar de leuke buurtschap Winthagen. Via o. a. een mooi pad komt u in 
Ubachsberg en dan loopt u over een plateau omlaag naar de kalkoven Daelsweg.  U wandelt over een mooi 
hoogtepad en dan loopt u omhoog naar de Kunderberg waar u geruime tijd over heen struint met mooi 
uitzicht. Via veldweg komt u weer bij het leuke terras.  Vanaf het terras heeft u mooi uitzicht  U kunt de 
wandeling inkorten tot 9 km.  
 

Startpunt: Rustpunt Haoverweëgs, Bergseweg 75, Voerendaal.  Tel:06-22188216.  Geopend: Van 01/04 t/m 
31/10 dagelijks (alleen bij mooi weer) vanaf 11.00 uur tot zonsondergang. Maandag gesloten. Groepen op 
afspraak ook buiten openingstijden welkom.  Het is ook mogelijk om voor onderweg een knapzak mee te 
nemen met heerlijke lekkernijen.   
 

(Rij de inrit in langs het terras en parkeer achter op de parkeerplaats. Meld binnen even dat u de wandeling gaat 
doen, dan weet men van wie de auto is. Attentie: Buiten openingsuren is de inrit afgesloten. U kunt dan even bellen 
of u rijdt 150m door richting Voerendaal en gaat R de veldweg in naar een parkeerplaats bij een picknickveldje 
waar u meteen de wandeling kunt oppakken). 
 

U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats bij het sportcomplex van R.K.S.V.B. in Ubachsberg  
(Kerkstraat 2 B). U kunt dan na 8 km pauzeren bij Rustpunt Haoverweëgs. Met uw rug naar de grote 
parkeerplaats gaat u L. Na 100. gaat u bij wegkruis R (blauw) het asfaltpad omhoog Ga dan verder bij **** in 
punt 3.   
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,90 km  3.20 uur  77 m  210 m 
 

 
 

961. VOERENDAAL 12,9 km – 9 km 
 

1.  Vanaf het terras loopt u naar de doorgaande 
weg en ga R omlaag.  Voorbij inrit van het aardige 
optrekje met huisnr. 71 gaat u bij verbodsbord  R 
(groen) over de veldweg.  
 

(Even verder staan links twee picknickbanken op 
gasveld).   
 

Aan de 3-sprong gaat u L de veldweg omlaag met 
rechts van u de bosrand.   
 

(Links in de verte ziet u boven de St. Remigiuskerk 
(1924-1926)  en watertoren (1927) in Schimmert ook 
wel de Reus van Schimmert genoemd).  
 

Beneden aan de T-splitsing bij  bosrand gaat u L 
(rood) over het pad met rechts beneden de 
autoweg Maastricht - Heerlen. Steek bij zitbank de 
doorgaande weg (Bergseweg) over en ga dan bij 
ingang van de Kunrader steengroeve L over het 
trottoir/fietspad omhoog.  
 

(In dec. 2012 is men hier weer begonnen met het 
delven van Kunradersteen en heeft Nederland weer 
een actieve steengroeve).   
 

Na 250 m gaat u scherp R (bruin) de veldweg 
omhoog met boven rechts prachtig uitzicht.  
Voorbij hek gaat u R de bosweg omlaag. Neem 
dan het eerste brede graspad L (bruin) omlaag 
met rechts de wijngaard van Landgoed Overst 
Voerendaal en links de bosrand. Aan het einde 

van de wijngaard loopt u RD verder omlaag met 
even verder links van u een ander gedeelte van 
de wijngaard. Ga door de nauwe doorgang en ga 
dan L (bruin) over de asfaltweg door het mooie 
droogdal. Na 500 m loopt u het beschermd 
dorpsgezicht van de buurtschap Winthagen 
(Windjhag) binnen.   
 

(Meteen tegenover de grote rijksmonumentale 
boerderij (1712) met huisnr. 1 staat rechts een 
bakhuisje uit 1742 waar jaarlijks o.a. vlaaien worden 
gebakken voor het dorpsfeest. Opvallend zijn hier de 
oude (zie gevelstenen) boerderijen/woningen, die 
gebouwd zijn met  Kundersteen).  
 

2. Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u R omhoog 
langs huisnr. 27.  Vlak daarna aan de volgende 3-
sprong gaat u L (blauw) omlaag.  Aan de 3-
sprong bij de met Kunradersteen gebouwde 
Mariakapel (1955/zie infobordje) loopt u RD over 
de doodlopende weg.  
 

(Meteen rechts passeert het prachtige met 
Kunradersteen gerestaureerde huis (no.25)).  
 

Voor huisnr. 23 gaat u L door het smalle steegje. 
Aan het eind gaat u R de klinkerweg omhoog. 
Aan de T-splitsing gaat u R (rood) de klinkerweg 
omhoog, die vlak daarna bij boomkruis 
(Trappegats) een stijgend smal pad wordt.  

tel:06-22188216
https://www.facebook.com/Rustpunt-Haoverwe%C3%ABgs-1609314735989663/


Boven aan de 3-sprong bij wegkruis 
(Trappengats) en zitbank met mooi uitzicht gaat u 
RD (blauw) over de asfaltweg.  
 

(U loopt nu over het Plateau van Ubachsberg. Rechts 
ziet u bij helder weer de St. Remigiuskerk (12e eeuw) 
in Klimmen en boven in de verte weer de kerk en 
watertoren in Schimmert).  
 

Voordat de asfaltweg na 600 m naar links buigt, 
gaat u aan de 4-sprong bij  zitbank L (rood) door 
het holle pad. Steek bij zitbank, wegkruis en 
wegwijzer  de asfaltweg over en loop RD (rood)  
over het voetpad richting Ubachsberg. Volg het 
pad en u passeert de achterkant van camping 
Colmont. Aan de  3-sprong bij zitbank en 
boomkruis gaat u R over de veldweg.   
 

3. Aan de doorgaande weg gaat u L. Meteen 
daarna gaat u bij verbodsbord en wegkruis L 
(blauw) het asfaltpad omhoog. **** U loopt 
Ubachsberg binnen. Aan de T-splitsing voorbij 
het uit 1793 stammende huis met huisnr. 10 en bij 
Mariakapel (1919) gaat u L (blauw) omlaag.  
Negeer zijpad rechts (Juup Geraedtsplantsoen) 
naar gedenksteen aan Juup Geraedts, die op 5 
april 1946 op 35 jarige leeftijd in Semarang 
(Java/Indonesië) bij oorlogsgevechten om het 
leven kwam. Meteen daarna gaat u R 
(Vrenkeweg).  Aan de 3-sprong gaat u RD. Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u L 
(Kersboomkensweg) over de smalle asfaltweg, 
die u geruime tijd RD door het mooie landschap 
volgt.  
 
4. Na 700 m gaat u beneden  aan de 4-sprong  bij 
infobord en zitbank R (geel/groen) over het licht 
stijgende smalle pad met rechts een 
hoogstamboomgaard .  
 

(Degene die  9 km loopt, gaat hier RD 
(wit/rood/zwart) langs de zitbank de brede veldweg 
omhoog. Bijna boven aan het eind van de afrastering 
en waar de stijgende veldweg naar rechts buigt, gaat 
u L over het graspad met links van afrastering van 
natuurreservaat de Kunderberg. Ga nu verder bij **** 
in punt 4).   
 

Na ruim 500 m wordt het pad een stijgende 
klinkerweg. Meteen daarna gaat u boven aan de 
kruising RD de veldweg omhoog.  Boven aan de 
verharde 3-sprong loopt u verder RD over de 
veldweg, die een dalende verharde weg wordt.   
 

(Voor u ziet u het Zuyderland ziekenhuis (wit 
gebouw).  
 

Beneden bij klinkerweg passeert u rechts het 
industrieel monument kalkoven Daelweg (zie 
infobord).  

 

(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).  
Aan de doorgaande weg gaat u L het twee 
richting fietspad omlaag met rechts hoeve 
Ingendael (1662/huisnr. 16). Vlak daarna gaat u bij  
infobord “Kunderberg”  en bord “voetpad” L over 
het graspad met links afrastering van 
natuurgebied Kunderberg .   
 

 

Volg nu 1,3 km dit mooie graspad, waar in het 
voorjaar duizenden paardenbloemen en 
boterbloemen bloeien.  
 

(200 m verder ziet u rechts boven de hoogst gelegen 
woontoren van Nederland (Parc Imstenrade).  
 

Links boven ziet u hier weer een voormalige kalkoven 
Dalberg.  
 

Na bijna 900 m loopt u het trappenpad omlaag. Na 1 
km ziet u links boven een voormalig groeve). 
 

Boven aan de veldweg gaat u R (geel/wit/zwart) 
de holle veld- bosweg omlaag.  
 

(Na 200 m passeert u links  bij zitbank weer een 
voormalige kalkoven).   
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u scherp L 
(wit/zwart) het prachtige holle pad door de 
bosstrook omhoog. Na 400 m verlaat u boven de 
holle weg en volgt u RD het brede graspad over 
het plateau van Ubachsberg met rondom mooi 
uitzicht. Na de volgende 400 m, waar de veldweg 
links omlaag buigt, gaat u R over het brede 
graspad met links afrastering van 
natuurreservaat de Kunderberg.  
 

(U kunt hier ook even over de Kunderberg lopen. 
Volg dan de veldweg die links omlaag buigt. Ga even 
verder R door het klaphek en volg het paadje over de 
Kunderberg waar u mooi uitzicht heeft. (Mogelijk 
komt u grazende geiten tegen) Via het volgende 
klaphek verlaat u weer het natuurreservaat en ga dan 
L het brede graspad omlaag met links afrastering. Ga 
dan verder bij  punt 5).  
 

**** Negeer na 100 m bij infobordje klaphek links.  
 

5. Na 500 m voorbij links staande grote 
torenvalkenkast aan hoge paal buigt het graspad 
links omlaag en wordt 100 m verder een dalende  
holle bosweg.  Beneden aan de T-splitsing in de 
buurtschap Kunraderberg gaat u R (groen) de 
asfaltweg omlaag.  

Voorbij huisnr. 18 (De Gravenhoef) gaat u scherp 
L (groen/bruin) de veldweg omhoog. (Eerst steil 
dan licht stijgend). Negeer zijpaden. Na circa 700 m 
gaat u boven aan de 3-sprong RD (groen).  Aan 
de doorgaande weg gaat u L omhoog en u komt 
weer bij het leuke terras van Haoverweëgs, de 
sponsor van deze wandeling, waar u iets kunt 
drinken en o.a. een lekker ijs of een  lekkere 
sandwich kunt eten. De vriendelijke uitbaatster is 
benieuwd wat u van de wandeling vindt.

 

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.   


