
Routeinformatie  

Traject 1 Spaubeek-Hoensbroek 

Dit traject begint bij het parkeerterrein van het treinstation Spaubeek. Volg de route en je 

komt langs de Annakapel die 

verscholen in de bossen ligt. Steek 

hier een kaarsje aan en vervolg het 

pad. Even later kom je aan bij het 

Oliemolendervoetpad en de splitsing 

van de Via Coriovallum met het 

Jacobspad. 

Al vlug zie je Kasteel Terborgh, een 

rijksmonument, liggen waar nu een 

gasterij in is gevestigd. Met je 

pelgrimspaspoort geniet je hier van 

een gratis 2e kopje koffie. Als je even 

linksaf gaat, kom je bij de Mariakapel 

van het buurtschap Heisterbrug. Terug naar de route loop je ongemerkt het prachtige 

Geleenbeekdal in waar als een zilver lint de Geleenbeek meandert. Door de mijnbouw zag de 

beek jarenlang zwart van het kolenslib. Tegenwoordig is het een kraakheldere beek en is de 

omgeving opnieuw ingericht. Tot het einde van dit traject duikt de Geleenbeek steeds weer 

op. Iets verder bij de brug over de Geleenbeek is het aansluitpunt van het treinstation 

Schinnen.  

We komen langs de Muldersplas, een 

voormalige slikvijver van de 

Staatsmijn Emma en Staatsmijn 

Hendrik in de buurtschap Thull. Iets 

verder zie je op de andere oever van 

de Geleenbeek een stukje 

Mijnhistorie, dat herinnert aan de 

spoorlijn die hier heeft gelopen in de 

tijd van de kolenmijnen. Ga hier even 

het brugje over en bekijk en beluister 

deze historie.  

Terug over het brugje vervolgen we 

het pad en komen langs een paar dassenburchten. De das is een roofdier behorend tot de 

familie der marterachtigen. leeft onder de grond in een uitgebreid gangenstelsel met 

verschillende kamers. We passeren een fabriek van Stelrad en gaan onder de buitenring van 

Parkstad Limburg door. Hier is het aansluitpunt van het treinstation Nuth. Wij vervolgen het 

pad en de Geleenbeek duikt weer op. We gaan een brugje over en zien kasteel Hoensbroek 

verschijnen met daarvoor de grote droomvijver. Met je pelgrimspaspoort krijg je  reductie 

op de entreeprijs van het kasteel. Voor uitgebreide informatie over de bezienswaardig-

heden, raadpleeg de lijst met waypoints. 


