
20211119 routebeschrijving Spaubeek-Heerlen 
Lengte totaal 15 kmm  

Let op: straatnamen tussenhaakjes zijn niet altijd zichtbaar of aanwezig  
 

Deel 1: Beschrijving Spaubeek-Hoensbroek 

1. Je vertrekt op het parkeerterrein van het treinstation in Spaubeek. Met 

je rug naar de rails ga je naar rechts. Je loopt op de Oude kerk en blijft 

hierop. Bij bordje Oude kerk nr. 4-8 ga je rechts. Je komt uit bij de St. 

Annakapel. Dit is een stempelpost. De stempel ligt aan een ketting in de 

kapel. Je loopt verder langs de kapel en, na een hekje (= Oliemolender-

voetpad), ga je rechtsaf. Je loopt over een brugje van de Geleenbeek. 

Blijf dit pad volgen tot weer een hekje. Daar ga je naar rechts. Na ca 400 

m. zie je rechts Kasteel Terborgh liggen. Dit is een stempelpost en met 

een pelgrimspaspoort krijg je hier je 2e kopje koffie gratis. 

2. Je vervolgt het pad door het Geleenbeekdal langs de Geleenbeek. Ga 

onder een brug door. Hier is het aansluitpunt met treinstation Schinnen. 

Je blijft de Geleenbeek volgen. Steek de straat over, (=Stationsstraat) en 

blijf in het Geleenbeekdal. Na ca 500 m zie je aan je linkerkant de 

Muldersplas. 

3. Bij 3-sprong rechtsaf en voor het brugje links het pad op langs de 

Geleenbeek. Tip: Ga als je wilt even het brugje over naar het 

Mijnspoormonument aan de overkant van de beek. Je ziet grijs/gele 

paaltjes. Op al deze paaltjes zie je aan de ene kant een afbeelding met 

een educatieve vraag over de koolsteenmijnen. Terug over de brug. Je 

blijft de Geleenbeek aan je rechterhand volgen tot je op een verharde 

weg komt (=Kathagen). Deze steek je over en ga naar rechts de brug over 

langs de fabriek van Stelrad. Je gaat vervolgens een tunneltje onder de 

buitenring N 300 door. Einde tunnel links en daarna rechts. Hier is het 

aansluitpunt van het treinstation Nuth. 

4. Je blijft het pad volgen tot een brugje over de Geleenbeek. Vòòr het 

brugje rechts door een hekje het pad langs de Geleenbeek weer op. Iets 

verder bij een 4-sprong van paden ga je links het brugje over en even 

later zie je Kasteel Hoensbroek opduiken. Op de verharde weg rechtsaf 

(=Klnkertstraat). Kasteel Hoensbroek is het grootste kasteel van 

Nederland en ook een stempelpost. Met je pelgrimspaspoort kun je voor 

€ 2,00 een kaartje kopen voor een flitsbezoek aan het kasteel. 

 



Detailkaart Spaubeek-Hoensbroek 

 

 



Deel 2: Beschrijving Hoensbroek-Heerlen 

5. Ga verder met het kasteel en de kasteelgracht aan je linkerhand. Links 

zie je de Droomvijver. Vlak voor een brug, de brug is groter dan de beek, 

ga je links het pad op langs de Caumerbeek die je een tijdje blijft volgen. 

Je komt uit in een park met wandelpaden, steek 2 keer een verharde weg 

over en na een rotonde aan je linkerhand neem je het eerste brugje 

rechts over de Caumerbeek. Aan het einde van het pad links (= Burg 

Slanghenstraat) en na 40 m. na het laatste huis met nr. 1 rechts.  

6. Aan het einde van dit pad rechts en je ziet een tunneltje waar je 

doorheen moet. Kort klimmetje omhoog en dan links. Je loop nu 

onderlangs de mijnsteenberg Oranje-Nassau. Dit pad blijf je volgen tot de 

verharde Terhoevenerweg. Die steek je over naar stadsdeel Heerlerheide 

en Fosielenerf. De brug over en direct daarna rechts het pad op. Je komt 

weer uit langs de Caumerbeek. Dit pad blijven volgen tot het einde (= 

Rennemigstraat). Daar steek je schuin over naar rechts over de 

Koningsbeemd in, vòòr het vakwerkhuis. 

7. Bij 3-sprong rechts aanhouden. Je loopt achter langs een kerk. Bij het 

milieupark rechts aanhouden, de weg oversteken (=Huisbergerstraat). 

Ook zie je links weer de Caumerbeek. Even verder een straat oversteken 

(=Maasstraat) en door een tunnel. Aan het einde van het pad rechts.  

8. Je bent nu op de Sittarderweg die je blijft volgen. Je komt langs Het 

Hofke van St Antonius en verderop een oude reclame van Niemeijers 

ster-tabak. Na Sittarderweg 48 ga je rechts het Lange Jan park in. En bij 

3-sprong links aanhouden langs, in mans grote letters, de naam Heerlen. 

Voor je zie je het Maankwartier.  

9. Steek bij Supermarkt Jumbo over en ga de grote brede trap op. Steek het 

grote plein schuin links over. Hier is het treinstation Heerlen en de Visit 

Zuid Limburg shop Heerlen voor een stempel. Ga verder onder een grote 

boog door en je ziet in de verte het eindpunt, de St. Pancratiuskerk al 

liggen. Loop naar beneden de Saroleastraat in tot op een groot plein, de 

Bongert met een smulbar. Dit steek je schuin naar links over. Daar ligt 

het Glaspaleis Schunck en daarna, licht omhoog, de St. Pancratiuskerk 

wat ook een stempelpost is. Boven de ingang zie je een beeldje van Sint 

Jacobus de Meerdere. Dat is San Tiago, de patroon van de pelgrims naar 

Santiago de Compostela. Ga naar binnen en bewonder deze Romaanse 

Kerk uit 1060 en de plaquette van de Via Coriovallum met een 

middeleeuwse Ierse zegewens. 
versie 20211119 



Detailkaart Hoensbroek-Heerlen 

 


