
 

 Fietsroute langs en nabij de Geleenbeek. Startpunt Auberge ‘De Rousch’ Heerlen. 
 
Voor dat u vertrekt 

Wij hebben een mooie route voor u 
uitgestippeld. 

De route wordt op de routekaart en 
in de routebeschrijving aangeduid 
met verschillende symbolen: 

Verwijzing naar beziens-
waardigheid, correspondeert 
met de routekaart. 

   Routeverwijzing 

3941 Verwijzing naar foto in de 
fotobijlage 

We wensen u veel fietsplezier! 

 Heerlen 
Heerlen ligt op een bijzondere locatie 
in Limburg: tegen het heuvelland 
aan en ingeklemd tussen twee 
beekdalen (Geleen- & Caumerbeek), 
die als groene linten door de stad 
kronkelen.  

De laatste jaren is veel gewerkt aan 
dit gebied om het voor bezoekers 
aantrekkelijk te maken voor 
recreatief gebruikt. Er zijn inmiddels 
vele wandel- en fietspaden 
aangelegd.  

De fietsroute loopt langs het 
heuvelbos waar de Geleenbeek 
ontspruit en volgt het Geleenbeekdal 
tot aan kasteel Ter Worm.  

Het groene Geleenbeekdal kan 
worden gezien als een natuurlijke 
scheidslijn tussen enerzijds het 
Heuvelland en het stedelijk gebied 
van Parkstad, na Randstad het 
dichtstbevolkte gebied van 
Nederland met 250.000 inwoners. 
De route biedt mooie uitzichten op 
beiden.  

 1.   U start bij Auberge de Rousch. 
Zie foto: 4213 

 Auberge de Rousch 
Auberge de Rousch was ooit een 
'kloosterkenshoeve'. Monniken 
ontgonnen hier de gronden. 

De naam dankt de hoeve aan de wild 
ruisende beek die vroeger langs de 
hoeve stroomde. 

 Komende vanuit Auberge de 
Rousch via de Giel Beckerslaan gaat 
u linksaf het fietspad van de 
Kloosterkensweg op.  

 Voor een zitbank met afvalbak 
gaat u rechts de rijbaan op en 
vervolgens rechts onder het 
tunneltje door. 

 Volg de weg omhoog richting 
Benzenrade.  

   Aan de rechterkant slingert de 
Geleenbeek zich door de weiden met 
fruitbomen. Zie foto: 4225.  

 3.  Bij het kapelletje aan uw 
rechterhand de weg naar links 
vervolgen. Zie foto: 4228.  

 Daarna 1e weg links, de 
Bremersweg in.  

 Meteen na de bocht steekt u de 
Geleenbeek over die hier nog maar 
een klein stroompje is. Aan de 
rechterkant ziet u een hoeve.  

   Hier in de vijver voor de hoeve is 
de bron van de Geleenbeek. 
Zie foto: 4233. 

 Deze weg vervolgen onder de 
autoweg door en daarna rechts de 
Kleekampsweg op. Hier fietst u door 
het Imstenraderbos.  

 Het Imstenraderbos 
Het Imstenraderbos is loofbos met 
eiken, beuken en haagbeuken.  
Het bos bevindt zich op de steile 
hellingen van erosiegeulen, die 
plaatselijk Grubben worden 
genoemd. 

 

Dwars door het bos, van zuidoost 
naar noordwest, loopt de Benzen-
raderbreuk die ook bovengronds is 
waar te nemen.  

Het Imstenraderbos hoorde vroeger 
bij kasteel Imstenrade, het was het 
jachtbos van de landheer.  
Het oorspronkelijke kasteel is in de 
loop der tijd verdwenen. 

 Op viersprong gaat u rechts de 
Zandweg op. De weg draait naar 
links en even later gaat u rechtsaf 
over het viaduct over de autoweg. 

 Op de driesprong bij ‘La Diligence’ 
linksaf en daarna de weg vervolgen. 

 Op de viersprong rechts het 
fietspad op. U fietst nu op de 
Imstenraderweg.  

 Ná hoogspanningsmast nr. 9, 
waar de hoogspanningslijn de weg 
oversteekt, gaat u rechtsaf en direct 
weer linksaf de parallelweg op.  

 5.  U gaat dan de 1e weg rechtsaf 
bij mooi smeedijzeren hekwerk. 
Zie foto: 4244. 
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 Op Y-splitsing bij huisnummer 1 
links aanhouden (negeer het 
inrijverbod).  

 Daarna de weg met het groene 
bordje ‘Opengesteld’ inrijden. 

 Deze half verharde betonweg 
helemaal afrijden, daarbij de onver-
harde paden naar links en naar 
rechts negeren. Pas op voor de rood-
witte paaltjes aan het begin en aan 
het eind! Op deze weg kunt u 
genieten van mooie uitzichten.  

6.   Rechts gaan de weiden over in 
de steile dalen van het Imstenrader-
bos. Zie foto: 4254.  

7.   Later krijgt u uitzicht op Heerlen 
Zie foto: 4266. Aan de linkerzijde 
kijkt u uit over het heuvelland.  

 Einde weg rechtsaf.  

 Direct daarna bij Y-splitsing weer 
rechtsaf omhoog in de richting van 
het bord ‘Heerlen’. Deze weg 
vervolgen tot voor het kapelletje 
waar u linksaf gaat en direct weer 
linksaf.  

 Door de tunnel en daarna linksaf 
de Kloosterkensweg in, waar u weer 

het fietspad aan de rechterzijde van 
de weg neemt.  

 U passeert aan uw rechterhand de 
ingang naar Auberge de Rousch en 
even later verlaat u het fietspad bij 
een zitbank met afvalbak en gaat de 
rijweg op.  

 8.  Op de viersprong fietst u 
rechtdoor De Doom in. Hier komt u 
langs Hoeve De Doom. 
Zie foto: 4269.  

 Einde van de weg gaat u linksaf de 
Weltertuijnstraat in.  

 Daarna direct rechtsaf de fiets de 
P. Petersstraat in.  

 Einde van de weg weer rechtsaf 
de Frankenlaan in en dan de 3e 
straat linksaf Dr. Goossensstraat in.  

 Aan het einde van de weg rechts 
het fietspad van de John F. Kennedy-
laan nemen, dit loopt over het 
viaduct en verder over de parallel-
weg. Pas op voor de rode paaltjes! 
Het fietspad daalt hier sterk.  

 Op het einde links onder het 
tunneltje door en daarna weer links 
richting Voerendaal. 

 Waar het fietspad op gelijke 
hoogte met de weg komt gaat u 
rechtsaf een mooie bomenlaan in 
(negeer het inrijverbod).  

1e weg links (negeer het 
inrijverbod).  

 Neem het 1e fietspad rechts bij het 
bordje ‘Ter Worm’ en blijf dit 
verharde fietspad volgen.  

9.   Verscholen in het landschap ligt 
hoeve Den Driesch. Het is een 
relatief kleine hoeve opgetrokken in 
Kunradersteen. Vroeger lag er een 
gracht rondom een adellijk 
herenhuis, dat hier al in de 14e eeuw 
bestond. Deze verdwenen gracht 
met bijbehorende bruggetjes werden 
in 2006 hersteld. Zie foto: 4278 

 10.  Einde weg rechts en daarna 
1e weg rechts naar de ingang van 
het Kasteel Ter Worm. 

 Komende uit de grote poort van 
Kasteel Ter Worm gaat u direct 
rechts langs de slotgracht het 
fietspad in dat u blijft volgen. 

 Kasteel Ter Worm 
Dit kasteel maakt deel uit van het 
gelijknamige Landgoed Ter Worm. 
Het kasteel is bekend sinds de 14e 
eeuw en werd bewoond door diverse 
adellijke families. Het huidige 
complex dateert grotendeels uit de 
17e eeuw. In de laatste decennia 
van de twintigste eeuw raakte het 
kasteel erg in verval, tot het 
opgekocht werd door hotelketen Van 
der Valk. Deze restaureerden het 
kasteel en in een 
samenwerkingsverband met de 
Vereniging Natuurmonumenten en 
gemeente Heerlen werd in 2006 het 

240 ha grote landgoed heringericht. 
De oude landschapselementen zoals 
hoogstamfruitbomen, houtwallen, 
heggen, vrijstaande bomengroepen 
en kleinschalige akkers werden in 
ere hersteld. Zie foto: 4280. 

 11.  Op het einde van de weg bij 
een hele dikke boom gaat u linksaf 
de Eikendermolenweg in. Pas op 
voor de rood/witte paaltjes!  
Zie foto: 4282 

 Eikendermolen  
In de fraaie landschappelijke 
omgeving van Ter Worm ligt de 
Eikendermolen. In het midden van 
de 19e eeuw was het waterrad een 
middenslagrad. De molenvijver werd 
o.a. gevoed door het water van de 
Geleenbeek. Zie foto: 4287 

 Na het passeren van de 
Eikendermolen aan uw rechterhand 
neemt u rechts het fietspad. 

Vlakbij Kasteel Ter Worm ligt de 
ruïne van een ander kasteel, 
Eyckholt genaamd.  
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 Houd bij de splitsing en het bord 
van het Waterschap Roer en 
Overmaas links aan en negeer later 
bij twee dikke stenen een fietspad 
naar links.  

12.  U fiets nu direct langs de rand 
van Heerlen Zie foto: 4290 

 U komt nu bij een weg met een 
middenberm die u recht oversteekt. 
Aan de overzijde van die weg eindigt 
het fietspad.  

 Stap hier even af en loop met de 
fiets aan de hand naar rechts over 
het voetpad.  

 Het voetpad draait naar links en 
daar kunt u weer opstappen.  

 Even verder gaat u weer links een 
fietspad tussen woonhuizen in. 

 Aan het einde van dit fietspad 
komt u aan een weg die u naar links 
vervolgt.  

 Direct nadat de bebouwing aan uw 
rechterhand eindigt gaat u rechts het 
fietspad op.  

 Bij de drukke vierbaansweg 
aangekomen gaat u rechts de 
eenrichtingsweg omhoog achter het 
tankstation door.  

 Aan het einde gaat u links het 
viaduct over en direct daarna weer 
links de eenrichtingsweg omlaag.  

 Beneden houdt u rechts aan en 
komt op de parallelweg, hier neemt 
u net voor de beek het fietspad naar 
rechts.  

13.  U rijdt nu door een parkachtig 
aangelegd deel van het Geleendal. 
Beneden in dit natuurgebied liggen 
de Weltervijver en de Weltermolen 
uit 1381. Fotonr. 4292  

 Neem nu het eerste fietspad naar 
links en ga over het bruggetje met 
de dikke zwart metalen leuning. 

 Ga daarna rechtdoor omhoog. Hier 
deelt u het pad met wandelaars en 
loslopende honden, dus wees 
voorzichtig! 

 Volg het fietspad met aan 
weerszijden houten paaltjes met gele 
markering eerst omhoog en daarna 
weer omlaag met enkele bochten.  

 Tot aan een eindewegsituatie, 
waar u als fietser naar rechts moet 
en via een klinkerweg uitkomt op De 
Doom. Hier gaat u linksaf. 

 Bij de viersprong gaat u rechtdoor 
en direct daarna links het fietspad 
van de Kloosterkensweg oprijden. 

 Verderop komt u op het eindpunt 
van de route, aan uw linkerhand bij 
de ingang van Auberge de Rousch. 
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 Volg ons via twitter via @OsGebrook

    Like Òs Gebrook op Facebook

  (www.facebook.com/osgebrook)

Kijk eens op www.heerlen.nl/osgebrook

 Mail naar OsGebrook@heerlen.nl

 Of bel met de gemeente Heerlen via: 14045.
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Fietsroute 1: Startpunt Auberge De Rousch,Kloosterkensweg 17, 6419 PJ Heerlen
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