
Caminootje Landschapspark  Imstenrade 
Start St Josephkerk, Dr.Clemens Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen 

parkeren tegenover de kerk 

lengte 7,3 km 

Toelichting: In deze routebeschrijving is het gedeelte door het Imstenraderbos met de beschrijving 

en een routekaartje er apart uitgelicht. Op de totaalkaart is dit routedeel paars van kleur. 

Straatnamen tussen haakjes zijn de straatnaamborden niet of niet altijd zichtbaar 

Routebeschrijving 

a. Kijk naar de hoofdingang van de St Josephkerk en ga naar rechts (= Dr. Clemens 

Meulemanstraat) Aan het einde ga je rechts de Zandweg op en na 50 m links de Buldersweg. 

Je loopt nu door het bos. Aan je linkerkant de kapel van Parc Imstenrade, voorheen de 

Vroedvrouwenschool. Aan het einde van dit pad ga je rechts 9= Kleekampsweg) en bij het 

kapelletje links onder het viaduct door. Blijf deze weg ( = Bremersweg) volgen tot je links een 

boerderij ziet en rechts een kruisbeeld in de bosjes. Daarna ga je rechts het voetpad op en na 

het brugje over de Geleenbeek kom je uit in Benzenrade.  

b. Ga  schuin links voor de kapel langs en neem doodlopende weg rechtdoor tussen de huizen 

door. Weg wordt een pad. Even moet je klimmen. Bij Y-splitsing links  en je komt op een 

onverhard pad naar links blijven volgen tot het informatiebord van Natuurmonumenten over 

het Imstenraderbos.  Dit prachtige bos heeft veel paden en volg daarom de beschrijving met 

bijbehorend kaartje door het Imstenraderbos nauwgezet. Je komt nu op de Via Coriovallum 

 



Routebeschrijving door het Imstenraderbos 
 
1.   Ga bij het informatiebord informatiebord van Natuurmonumenten over het 

Imstenraderbos links het pad op. Na het draaihekje, direct rechts en trapje oplopen. 
2.   Bij Y-splitsing rechts aanhouden.  
3.   Rechts is een weide. Je kunt tussen het groen door een boerderij zien liggen. Direct 
hierna klein pad naar rechts nemen en dit pad blijven volgen. Het 2e trapje omhoog en 
even later het 3e trapje. 
4.   Voor je is een hekwerk (van een Natuurbegraafplaats). Hier linksaf pad volgen. 
5.   Aan het eind van dit recht stuk hekwerk is een pad dat links naar beneden loopt. Dat 
nemen we. We passeren 4 paaltjes met een witte rand. Na het 2e paaltje met een gele 
rand linksaf. 
6.   Je gaat achter een rustbank langs naar beneden en daarna linksaf langs een weiland. 
7.   Dit pad blijven we volgen met het weiland steeds links. Er volgt een paaltje met een 
witte rand en weer een rustbank. We blijven het pad langs het weiland (links) volgen. 
8.   Volgende bankje heeft als opschrift “Natuurmonumenten - Rens Beij”. Links staat een 
paaltje met rode rand. Daar zie je links een grote boerderij, de “Benzenrader Hof”. Deze 
plek is sinds de Romeinse tijd onafgebroken bewoond geweest. Wij blijven het pad, met 
nog steeds links het weiland, volgen. 
9.   Einde van het pad (=T-splitsing) rechts omhoog. Links zie en hoor je een autoweg. 
10. Je loopt het bos uit bij Boscafé “la Diligence” (=stempelpost).  
 

 

c. Na Boscafé La Diligence links en ca. 4 m. na het viaduct een smal pad in. Einde pad links. Bij 3 

paaltjes met rode bandjes rechts tot einde. (= Kleekampsweg). Even rechts en meteen links 

langs de voorkant van Parc Imstenrade. Dan eerste straat rechts de dr. Clemens 

Meulemanstraat in. Aan het einde langs de St. Josephkerk. 


