
Wandelen met Franciscus: Heerlen (16 km) 
 

Start: Nivonhuis Eikhold, Valkenburgerweg 72, 6419 AV Heerlen 

 

Vanaf Eikhold (met de tuin in je rug) loop je naar links. Na 300m, na nr. 61, steek je de weg over en 

vervolg je het pad naar rechts. Volg de smalle bedding van de Geleenbeek. Wanneer je een drukke 

weg bereikt, steek je die links bij de stoplichten over. Rechts van de Geleenbeek de route vervolgen. 

Je loopt door een wei tot aan de Weltermolen en de Weltervijver.  

 

De molen wordt in 1443 in de archieven genoemd. Het is een herbouw uit de 2e helft van de 

18e eeuw en is onlangs nog gerestaureerd. Let ook op de bomen met maretakken. Links ligt de 

vijver en rechts ligt huize Strijthagen, een klein kasteeltje dat momenteel als woonhuis dienst 

doet. 

 

Bij de vijver naar rechts en na 30m naar links. Volg het wandelpad met de vijver aan je linkerzijde. 

Volg de Geleenbeek verder tot aan het talud van de asfaltweg. Sla rechtsaf de Tichelbeekstraat in. Op 

de hoek staat Hof den Doom (een oude hoeve met houten kruisweg). Steek de weg over en neem het 

pad langs (en tussen) de huizen en het park omhoog. Het voetpad buigt af naar rechts, links, en weer 

rechts en gaat met een viaduct over de snelweg A67 heen. 

 

Over de snelweg neem je bij de kruising het pad naar links, de Bredenweg, een onverharde holle 

weg. Volg daarna de wandelroute met witte markering ‘Sebas’ naar links. Het graspad voert tussen 

de akkers door. Je loopt langs een boomgaard en gaat een trapje omhoog om op het graspad te 

blijven. Je komt uit bij het bordje i-panel Kunderberg van Staatsbosbeheer en aan je rechterkant zie 

je een kalkoven Daelseweg. Steek de weg over en loop naar rechts (via een graspad). 

 

Aan de overkant zie je de Putberg liggen. Deze heeft een kalkrijke bodem. De naam is 

vermoedelijk afkomstig van een bron die in het bos ontspringt. Men ging water uit deze bron 

putten. Er ligt ook een groeve met oude kalkbranderijen. Daar werd nog tijden WOII 

kalkhoudende gesteente tot ongebluste kalk gebrand dat gebruikt werd als metsel- en 

landbouwkalk. 

 

Bij een lantaarnpaal en wandelsluis sla je linksaf. Je komt nu bij een graspad tussen de weiden. Op 

het einde van het pad staat een bakoven. Ga hier naar rechts en vervolg je weg langs de bosrand. Op 

de driesprong ga je rechtdoor, het pad langs de bosrand aanhouden. Op het einde van het pad bij 

een boomgaard rechtsaf. Volg de onverharde weg naar links. Aan het eind bij een voorrangsweg ga je 

rechtsaf en even verder naar links en stijgende asfaltweg op. Op de driesprong rechtsaf en direct 

daarna linksaf. Je loopt op de Vrouwenheide. Voor de molen op de Vrouwenheide neem je het 

bospad omhoog. 

 

De molen wordt ‘zwarte beer’ genoemd. Hij is met 216 m de hoogst gelegen windmolen van 

Nederland. De bijnaam is afkomstig van het zwarte teer. De molen is vernietig in de oorlog en 

heeft ook een brand gedeeltelijk doorstaan.  



Je loopt tot aan de bosrand en gaat dan rechtsaf. Je loopt op de achteruitkijkroute en komt uit op de 

Veerweg. Hier ga je linksaf en volg de weg naar de St. Bernarduskerk. In de buurt van de kerk is 

gelegenheid om te pauzeren. 

 

Volg de kerkweg tot een pad door Ubachsberg. Volg hier de gele markering en vervolgens de geel-

groene markering . Op het einde ga je even naar links en volg daarna de weg naar rechts (bruin-

groene markering) richting Achteruitkijkroute. Op viersprong met i-paneel Kunderberg van 

Staatsbosbeheer rechtdoor op de onverharde weg. Deze weg wordt later verhard. Bij nr. 41 op de 

driesprong rechtsaf omhoog gaan. Het weggetje wordt hol en slingert omhoog. Je komt uit bovenop 

de Kunderberg met een akker aan je linkerkant. Volg het pad langs de bosrand en langs een 

afrastering (NB: niet door het klaphek gaan) de route ‘Natuurlijk Steengoed’. 

Op het einde van de grasweg naar links, licht stijgende onverharde weg. De weg gaat dalen en wordt 

een hol pad. Op de driesprong ga je rechtdoor een viaduct over. Neem vervolgen de weg terug via de 

vijver en Geleenbeek naar het Nivonhuis. Vijver ligt nu links. 

 

 

 


