WANDELEN IN KERKRADE

7

Waalbroekroute Kerkrade-West

4

S TA RT

2

Waalbroekroute
Kerkrade
7 Kruisbeeld Terwinselen Kerkrade / 2
Langs
Kunst /en

15

Beekdalenroute / Kerkrade 1

3

WANDELING
WAALBROEKROUTE KERKRADE-WEST
Spekholzerheide v.v.
Beitel
Waalbroek
Bocholtz-Simpelveld
Avantis
13 km

WETENSWAARDIGHEDEN
Startpunt: Transferium Spekholzerheide / Plein
Hier kunt u de auto parkeren
Duur totale route: 3 1/2 uur
Door velden en holle weggetjes, weinig hoogteverschillen
Niet geschikt voor mensen die moeilijk ter been zijn
Niet geschikt voor kinderwagens en rollators
Stevig schoeisel aanbevolen
Horeca onderweg beperkt aanwezig

COLOFON
Foto’s: Wil Slangen
Route: Bewonersplatform Kerkrade-West
Werkgroep Ontwikkeling Toerisme & Recreatie
Wil Slangen, Mathieu Deckers, Marianne Plag, Tiny Robroek,
Jo Handels, Jack Schreurs, Derk Wagendorp, Bart Schuurmans,
Huub Herveille, René Schurer
Ondersteuning: Gemeente Kerkrade
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•

Aangekomen bij het
volgende kruispunt steekt
u rechtdoor over naar het
etspad en kruist u de open afrit van de autobaan
middels verkeerslichten.
U steekt nu naar links via
het etspad de Beitel
(verkeersweg) over en
loopt dan rechts via het
etspad naar de ventweg
(links van de verkeersweg).

•

Bij de eerstvolgende weg
gaat u links de
Kleinestraat in naar de
brug over het spoor.

Startplaats:
Plein Spekholzerheide
Op het Plein te Spekholzerheide kunt u makkelijk
de auto parkeren. We starten
derhalve hier de wandeling.
•

U loopt langs Café Panda
linksaf de Drievogelstraat
in en volgt deze straat
links van de weg tot de
rotonde Drievogels.
Steek rechtdoor over naar
de Beitel en daarna naar
de rechterkant van deze
weg.

Trilandis
Op het bedrijventerrein Trilandis zijn resten gevonden van een
Romeinse nederzetting van zo’n 2000 jaar oud. Het gaat om
grafgiften zoals kruikjes, borden en karaffen. Die spullen
werden meegegeven aan de overledenen nadat ze waren
gecremeerd. Destijds werden overledenen na crematie buiten
de nederzetting begraven. De nederzetting zelf werd in 2009 al
ontdekt. Met de crematiegraven is nu voor het eerst een
complete Romeinse nederzetting inclusief grafveld gevonden.
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Na de spoorbrug gaat u
rechtsaf over een
onverhard pad. Links ziet
u het bedrijventerrein
Trilandis en het bedrijf
Medtronic.

U volgt het pad en komt
onder de autoweg door.
Bij deze onderdoorgang
kan het nog wel eens
drassig zijn. Na de
onderdoorgang gaat u
verder tot een onverhard
pad. Hier gaat u rechtsaf
tot kort voor de
onbewaakte
spoorovergang.

•

Voor de spoorovergang
gaat u links een met
grasbegroeid pad in, tot
bij een woonhuis. U
neemt hier de weg naar
links.

Recht vooruit ziet u de poort
van het voormalige klooster
Damiaan.

•

U loopt de stijgende weg
verder.

Boven aangekomen is over
het veld rechts een mooi zicht
op het klooster.

•

U negeert het voetpad
rechts. U loopt dalend
door tot u bij een
kruisbeeld rechtsaf kunt
naar Waalbroek.

Huize Damiaan
De paters van de Heilige Harten waren rond 1890 de
grondleggers van het voormalige 'groot seminarie', vernoemd
naar Pater Damiaan de Veuster (heilig verklaard in 2009). De
oorspronkelijke hoeve 'De Plaar' is in 1893 geïncorporeerd in
het nieuwe klooster, dat de naam 'Collegeum Damianeum'
kreeg. In 1991 verliet de laatste pater het klooster. Nu is deze
locatie bekend onder de naam Huize Damiaan en is geruime tijd
in gebruik geweest als verblijfsaccommodatie en feest- en
vergaderlocatie. In het voormalige klooster Damiaan zetelt nu
een butleropleiding.
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•
Bij Manege Jorissen is het
(indien bediening aanwezig)
mogelijk om te pauzeren en
een consumptie te nuttigen.
Langs de weg staat een bord
met verwijzing naar Groeve
Sweijer. Dit is een voormalige
zand- en grindgroeve. Deze is
moeilijk bereikbaar en niet
echt interessant voor de
doorsnee wandelaar.

U loopt in Waalbroek
verder tot de splitsing en
kunt zowel de rechtse als
de linkse route nemen. De
rechtse is prettiger, want
links rijden auto’s. Na
enkele honderden meters
komen beide routes weer
samen. U komt langs
taxibedrijf Meurs en aan
de verkeersweg BocholtzSimpelveld.

Aan de verkeersweg is een
bushalte. Wanneer u de route
wilt onderbreken is het
mogelijk om van hier een bus
terug te nemen richting
Busstation Stadion Parkstad.

Groeve Sweijer
De Groeve Sweijer is een beschermd natuurgebied in het
oosten van de gemeente Simpelveld. Het is vermeld op de Lijst
van gebieden van Natuurmonumenten. De groeve is gelegen
tussen de A76 en de nabijgelegen wijk Baals/Sweijeren is
vernoemd naar Sweijer.
De voormalige zand- en grindgroeve in het dal van de
Eyserbeek is van groot belang voor libellen en ambieën. Door
begrazing ontstaat rond de poelen een afwisselende
begroeiing met ruigtekruiden voor libellen en de zanderige
plekjes voor rugstreeppad en vroedmeesterpad. In het gebied
liggen enkele historische voetpaden, zoals het wandelpad door
de graslanden van Waalbroek. Hier groeien onder meer
boerenwormkruid, stalkaars en teunisbloem. In de buurt van de
groeve zit ook een roekenkolonie.
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Hier gaat u linksaf. U
komt onder een brug
onder de N281 door en
gaat nu linksaf de weg
Broek in.
Deze weg maakt een
bocht naar rechts, na 200
meter, komt u bij een
kapelletje aan de
rechterkant van de weg.

•

Vanaf hier heet de weg
Prickart en u volgt deze
weg na de bocht links
bergop tot aan de
linkerkant het
Elzervoetpad haaks
tussen de huizen
verschijnt. Dit pad volgt u.
(Degene die dat niet wil,
kan verder Prickart volgen
tot aan het eind, dan
rechts Tienbaan).

Het kapelletje is vrij
toegankelijk en wordt prachtig
in stand gehouden door de
buurtbewoners.

•

Aan het eind van het
Elzervoetpad komt u op
de Weiweg. Hier gaat u
rechtsaf en volgt deze
weg, ook als deze
overgaat in Tienbaan tot
aan de kruising met de
Stevensweg.

•

Waalbroek
Waalbroek (Limburgs: D'r Waalbróch) is een buurtschap tussen
Bocholtz en Simpelveld in de gemeente Simpelveld.
De naam Waalbroek is afgeleid van Waal (Franstalige) en broek,
een moerassig gebied. De buurtschap ligt in het dal van de
Eyserbeek. In de buurtschap staat de Waalbroekerhof,
oorspronkelijk een laathof van de cisterciënzerinnenabdij ValBenoit uit Luik.

Avantis
Avantis European Science en Business Park is een
grensoverschrijdend bedrijvenpark op de grens van de
gemeenten Heerlen (NL) en Aken (DE). Op het terrein is
ongeveer 40 hectare beschikbaar voor verschillende bedrijven.
Er zijn plannen gemaakt om de spoorlijn van Landgraaf naar
Kerkrade via bedrijventerrein Avantis door te trekken tot in
Aken. In het bestemmingsplan van Avantis is hier reeds
rekening mee gehouden.
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•

Hier gaat u linksaf onder
viaduct A76 door en
daarna weer linksaf de
voormalige weg door het
Langveld.

De route gaat rechtdoor, maar
indien gewenst kunt u naar
rechts de Wijk van Morgen en
de 2 Raywavers gaan
bekijken.

•

U vervolgt de route en
komt nu bij het centrum
van Avantis, genaamd
Forum.
Rechts ziet u een
recreatieplek, bedoeld
voor de werknemers van
Avantis en een geliefde
plek voor foto’s.

•

U loopt door tot de
Avantisallee, steekt deze
over en loopt het
wandelpad in. Links ziet u
een kunstwerk en aan het
eind van het pad gaat u
linksaf.

U bent nu bezoeker van het
bedrijventerrein Avantis.

•

U volgt de weg nog
enkele honderden meters
tot rechts twee raywavers
(windmolens) te zien zijn.
Iets verder gaat een
voetpad rechts af.
Dit volgt u tot de verkeersweg en steekt recht over.

Wijk van Morgen
De Wijk van Morgen is een innovatief programma waarin de vier
O’s (Onderwijs, Onderzoek, Ondernemers en Overheid) samen
een inspirerende omgeving creëren voor de transitie naar een
duurzaam gebouwde omgeving op het European Science and
Business Park Avantis te Heerlen/Aken.
In dit innovatieve programma worden duurzame technieken
ontworpen, bestudeerd en uitgeprobeerd, zodat ze morgen in
steden, wijken en gebouwen in de (Eu)regio worden toegepast.
De Wijk van Morgen vormt zo een aanjager van duurzame
ontwikkeling in de regio.
Hier staat een stuk van de Berlijnse Muur, dat het bedrijf Arion
precies op de grens met Duitsland heeft geplaatst, symbolisch
als een soort eerste steen. Het stuk muur van 5 meter bij 3,70
meter weegt zo’n 3000 kilo.
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Dit pad biedt mooie
vergezichten richting
Kerkrade en het Duitse
achterland met nog diverse
mijnsteenbergen.

•

U volgt het pad tot het
eind en komt op een
etspad. Dit volgt u
rechtsaf tot u op de Locht
bij de voormalige
grensovergang aankomt.

Rechts het voormalige Duitse
grenskantoor, waar nu een
museum in gevestigd is.

•

U gaat hier linksaf over de
brug over de Buitenring,
dan over de brug over de
Hamstraat.

•

Bij een oversteekplaats
voor etsers steekt u de
Locht over en volgt deze
weg over de stoep naar
rechts. Kort voor de stoep
ten einde is, gaat u linksaf
en komt terecht op de
Elisa-Gracht van de buurt
Gracht. U loopt enkele
meters naar links en dan
rechtsaf naar het eind van
de straat. U steekt de
Calbertsweg over en volgt
deze linksaf tot aan de
spoorwegovergang. Deze
steekt u over en u bent
terug bij basisschool de
Spoorzoeker en op het
startpunt van de
wandeling, het Plein.

Zollmuseum Friedrichs
Voormalig Zollamt, nu Zollmuseum Friedrichs (tel.00492419970615). In dit museum vindt u de geschiedenis van tolhefng
e
en douane vanaf de 16 eeuw tot heden. Informatie over
grensstenen, hoe grenzen door de eeuwen veranderden, het
e
werk van douaniers, smokkel enz. Het museum is iedere 1 en
3e zondag van de maand van 11.00 tot 14.30 uur geopend,
echter wel pas na telefonische aanmelding tot de zaterdag
voorafgaand. Voor rondleidingen voor groepen (tot 20
personen) kunnen ook op andere dagen afspraken gemaakt
worden.
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