
Wandelen met Franciscus: Sweikhuizen (12 km) 
 

Start: Station Geleen-Oost OF Plinthos steenfabriek*      

*Als je met het openbaarvervoer reist raden we station Geleen-Oost aan als startpunt, als je met de auto bent rade we de 

Plinthos steenfabriek aan als startpunt. Daar is ook de auto te parkeren. 
 

Lopende vanaf de groene druppel van punt 1 t/m punt 12 naar de rode druppel (zie kaart) passeer je: 

 

- Pater Karel (bedevaartsoord), geboren in Geleen, op de grens met Munstergeleen. Hij staat bekend 

als de man met de zegenende handen. Tijdens zijn leven werd hij in Ierland, waar hij verbleef in het 

klooster bij Dublin, al als een heilige beschouwd. Zijn geboortehuis werd een pelgrimsoord. Er is ook 

een klein museum. Pater Karel werd in 2007 heilig verklaard. 

 

- Abshoven, een voormalig klooster met daarin een kindertehuis, afgebrand in 1995. Het is nu een 

brasserie. 

 

- Galg van Schinnen. Na omhoog gelopen te zijn via de Veldweg en Duistergatsken linksaf naar de 

Koolweg stond aan de rechterzijde de galg. Hier hingen vele leden van de bende van de 

Bokkenrijders. 

 

- Kasteel Terborg is een oud kasteel waarvan in de motte burchtheuvel nog middeleeuwse resten 

verborgen liggen. Veel mensen kennen het als jongerencentrum en de plek waar in de zomer 

kindervakantieweken waren. Nu is er een horeca in gevestigd. 

 

- Stammender bos. Het bos is een hellingbos en ligt op de noordelijke helling van het Geleenbeekdal 

en de zuidwestelijke helling van het Stammenderveld. 

 

- Langs de weidevelden van Sweikhuizen vindt je de Dionysiuskerk en Odiliakerk, bekend vanwege de 

blindenbedevaart.  

- In de verte zie je DSM liggen.  

 

- Je passeert de Geleenbeek en de Biesenhof. Dit is een carréboerderij uit 1259. 

- Je loop langs de Geleenbeek en gaat het Danikenbos in.  

 

- De voormalige steenfabriek Plinthos met unieke ringoven is sinds 2003 gerestaureerd. Plinthos is 

gelegen in natuurgebied Danikerbos, in beheer bij Natuurmonumenten als onderdeel van het 

Geleenbeekdal. 

 


