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Geleenbeek, Stammenderbos en Hoogveld
We maken een fraaie, afwisselende wandeling in het Zuidlimburgse landschap onder de
rook van Geleen. Vanaf station Spaubeek maken we eerst een rondje van 7 km aan de
noordkant door het Geleenbeekdal en door het hellingbos, langs graften en graslanden.
Dit is een populair gebied, op een mooie zondagmiddag zijn we in gezelschap van veel
andere wandelaars. Ook wel verleidelijk met drie Gasterijen vlak bij elkaar. Na de
vierkantboerderij Stammenhof komen we op het hoogste punt van de wandeling met een
schitterend uitzicht. Dan dalen we af naar kasteel Terborgh. De geschiedenis van het
kasteel gaat terug tot de dertiende eeuw. Het eigenlijke kasteel, een donjon, heeft
vroeger achter de huidige kasteelboerderij gestaan, op een motte. We keren langs het
beekdal terug naar het station. Het tweede deel van de tocht aan de zuidkant van
Spaubeek met 9 km heeft een heel ander karakter. We lopen over beschutte holle wegen
en over open veldwegen tussen heggetjes op het plateau. Op de hoogvlakte is het
rustiger, we komen minder wandelaars tegen. We passeren een oude grindgroeve, een
kapelletje en fruitboomgaarden. Aan het eind van de wandeling lopen we door de
bebouwing van Spaubeek terug naar het station.
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Routebeschrijving
1. Kom je met de trein uit de richting van Sittard, dan loop je het perron af en ga je
rechtsaf het spoor over. (Kom je uit de richting van Heerlen, dan ga je linksaf.) Op de
driesprong links aanhouden, een doodlopende weg. Je gaat een beek over. Even daarna,
waar het asfalt naar rechts buigt, neem je het eerste bospad linksaf. Direct links
aanhouden, het bredere bospad. Dit pad blijven volgen. Je passeert een vijver aan je
linkerhand. Meebuigen naar rechts. Je gaat omhoog. Dit pad blijven volgen, zijpaden
negeren. Aan het eind op driesprong linksaf langs een oud hek. Dit pad op de rand van
het hellingbos blijven volgen. Op een driesprong bij een bordje van Natuurmonumenten
‘Geleenbeekdal Stammenderbos’ linksaf richting Molen Sint Jansgeleen, een bredere
zandweg. Op een Y-splitsing rechts aanhouden in de richting van een bordje van
Natuurmonumenten. Je passeert een bordje ‘Geleenbeekdal’ en je gaat links langs houten
hekken en je passeert twee keer een metalen hekje. Je volgt dit pad met bochten langs
de Geleenbeek aan je linkerhand.
2. Ter hoogte van een witte boerderij aan je linkerhand (Gasterie Biesenhof) ga je
rechtsaf over het gras en direct rechts aanhouden, een smal voetpaadje. Op een splitsing
rechts aanhouden. Je passeert een boomstam met informatie over het Jansgeleen en
Biesenhof. Aan je rechterhand water. Je loopt tussen heggetjes door flink omhoog. Je
passeert een draaihekje en je gaat verder omhoog. Via trappen nog verder omhoog. Aan
het eind rechtsaf, een smal paadje tussen heggen. Je gaat door een draaihekje en je
vervolgt het paadje over de helling. Aan het eind ga je linksaf omhoog. Het pad met een
bocht naar links volgen en verder omhoog langs de bosrand. Dit paadje langs de rand
blijven volgen tot een splitsing bij een bankje. Daar ga je scherp naar rechts, een breder
bospad. Zijpaden negeren en dit pad volgen tot een driesprong met een draaihekje bij
een struinboomgaard aan je linkerhand. Hier ga je ook rechtdoor. Het paadje gaat dalen.
Je komt op een driesprong met asfalt. Hier ga je rechtsaf. Omhoog. Meebuigen naar links
en verder omhoog. Op een driesprong met een onverhard pad naar links dit asfaltpad
blijven volgen. Even daarna gaat het verder als een onverharde weg tussen de velden.
Nu doorlopen tot een kruising bij de bosrand bij een bankje. (Hier linksaf voor de
Bokkereyer.)
3. Hier ga je even rechtdoor het Stammenderbos in en kort daarna op een kruising
linksaf. Dit paadje boven langs het hellingbos steeds blijven volgen tot je niet verder kunt
bij struikgewas. Daar ga je links in de richting van zendmasten. Je komt direct uit op een
pad aan de bosrand. Hier ga je rechtsaf naar een asfaltweggetje. Daar ga je rechtsaf. Op
de driesprong bij vierkantboerderij Stammenhof ga je linksaf. Bij een boom en een bank
neem je de eerste onverharde weg naar rechts. Wordt een holle weg die gaat dalen. Pad
gaat het bos uit en nu doorlopen tot je uitkomt op een asfaltweggetje. Hier ga je rechtsaf.
Op de kruising met een asfaltweg ga je rechtdoor naar kasteel Terborgh. Voor het kasteel
op de kruising rechtsaf, een onverhard pad. Dat pad langs het beekdal blijven volgen tot
een asfaltweg.

4. Hier schuin oversteken, een bospad in langs bordje ‘Geleenbeekdal’. Met het brede
pad meebuigen naar links. Je loopt dan in de bosrand. Op een Y-splitsing links
aanhouden. Je komt uit in de bocht van een asfaltweg. Hier links aanhouden, je volgt het
asfaltweggetje naar het station. Spoor oversteken en rechtsaf Spaubeek in. Meebuigen
naar links over de snelweg heen en direct na de brug linksaf, onverharde Dijkerallee. Je
loopt even parallel aan de snelweg. Waar het onverharde paadje overgaat in asfalt ga je
rechtsaf over een graspad tussen de velden. Doorlopen tot een voorrangsweg.
5. Daar ga je linksaf en even daarna op de driesprong linksaf, Heggerweg. Je neemt
direct de eerste weg rechtsaf, Kupstraat en direct weer na de eerste twee huizen linksaf.
Gaat over in een halfverharde (holle) weg, verderop Pastorijerweg. Dit pad steeds blijven
volgen. Een pad scherp links naar beneden negeren en de holle weg vervolgen.
Verderop loop je over open veld met aan je rechterhand een hek van gaas en daar achter
een oude groeve. Op een driesprong bij een bankje en een pad scherp naar links ga je
verder rechtdoor. Op een driesprong met een pad naar rechts ga je ook rechtdoor. Op
een kruising bij een bankje en een wegwijzer van LAW’s ga je rechtdoor. Doorlopen tot je
uitkomt op een asfaltweg. Hier ga je linksaf. Op de kruising met een onverharde weg ga
je rechtsaf. Nu op een driesprong bij hoogspanning rechtsaf. Onder de hoogspanning
door en het pad blijven volgen tot de rand van Schimmert bij een kapelletje.
6. Voor dat kapelletje op de kruising rechtsaf, een asfaltweg in de richting van een
voorrangsweg. Voorrangsweg oversteken en rechtdoor, veldweg. Deze weg gaat bij een
boerderij over in asfalt. Je komt bij een kruising in de bocht van een voorrangsweg. Hier
ga je schuin rechts. In de bebouwing bij een kapelletje (nummer 20) linksaf tussen de
huizen door. Na de huizen rechtdoor, veldweg, Hesselseweg. Je komt uit in de bocht van
een andere veldweg. Daar ga je rechtsaf langs een bankje aan je linkerhand. Op een Ysplitsing met dit pad meebuigen naar links. Je loopt tussen fruitboomgaarden. Even
daarna op een volgende Y-splitsing links aanhouden tussen heggetjes door. Op een
kruising met een andere veldweg ga je linksaf langs een bankje aan je linkerhand. Op
driesprong bij huis ‘In de Wolzak’ rechtsaf, asfaltweggetje. Na het volgende huis wordt het
weer een karrenspoor tussen de velden met aan je linkerhand een heggetje. Dit pad
steeds blijven volgen.
7. Je komt uit in de bebouwing van Spaubeek en je gaat aan het eind rechtsaf,
asfaltweg. Op de kruising linksaf en je negeert de doodlopende weg schuin rechtsaf. Op
de kruising bij de wegwijzer ga je rechtdoor, Op ’t Veldje. Je gaat de snelweg over en
rechtsaf terug naar het station.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Spaubeek.
Parkeren
Parkeerplaats bij het station.
Openbaar vervoer
Station Spaubeek ligt op de lijn Heerlen-Sittard.
Lengte van de wandeling
16 km.

Horeca onderweg
Brasserie Biesenhof http://www.biesenhof.nl/, Gasterij De Bokkereyer ,
http://www.bokkereyer.nl/, Gasterij Terborgh http://gasterij-terborgh.nl/
en in Spaubeek drie cafetaria’s Centrum, Snackpoint Yvonne en Friture ’t Trepke,
http://www.friture-spaubeek.nl/.
Percentage verhard-onverhard
15%-85%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-spaubeek/15959/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs en Ad Snelderwaard. Wandelen over de Utrechtse Heuvelrug. € 14,95, ISBN:
978-90-78641-38-4. In maar liefst vijftien rondwandelingen doorkruis je de meest
uiteenlopende landschappen. Van uitgestrekte heidevelden naar lommerrijke lanen en
over kronkelige bospaden naar de toppen van de heuvelrug. Je daalt zelfs een paar keer
af naar de uiterwaarden van de Rijn. Alle routes gaan zoveel mogelijk over onverharde
paden. De gids is verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de
uitgeverij: www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

