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Vastenactie-wandeling Ubachsberg: Betere omstandigheden voor Braziliaanse boeren 

 

Wandeling 10,4 km voor gezinnen met grotere kinderen en vrijetijdswandelaars 

 

De wandeling start bij de St.-Bernarduskerk in Ubachsberg.  

 

 
Wandel zo veel als mogelijk alleen of met maximaal twee mensen. Wandelen in een gezinsbubbel 

mag natuurlijk ook. Houd bij passeren van andere wandelaars minimaal 1,5 meter afstand. En blijf, 

wanneer u achter andere wandelaars aan loopt, minimaal 10 meter achter deze voorgangers. 

 

De parochiefederatie De Pelgrim Simpelveld-Bocholtz-
Ubachsberg steunt in het kader van de Vastenactie 2022 het 
project Betere omstandigheden voor Braziliaanse boeren. 
Graag nodigen wij u uit om een bedrag van € 5,- (meer mag 
ook) voor het downloaden van deze wandeling te doneren 
voor dit project. Dat kan door naar de digitale collectebus 
https://vastenactie.digicollect.nl/parochiefederatie-de-
pelgrim-simpelveld-bocholtz-ubachsberg te gaan. Of klik op 
de QR-code rechts. 
Het kan ook door het bedrag over te maken onder 
vermelding van ‘vastenactie’ naar bankrekeningnummer 
NL21 INGB 0003 0000 46 ten name van Missiebureau 
Roermond. Of gewoon door het bedrag in een Vastenactie-
collectebus in een van de parochiekerken te doen, al of niet tijdens de wandeling. 

 

Gebruikte afkortingen: RD = rechtdoor, R= rechts afslaan, L = links afslaan. Uitleg over 

bezienswaardigheden of bijzonderheden is in cursief aangegeven. 

 

Ga met de rug naar de kerk staan en ga dan 

naar rechts de Kerkstraat in. 

De Bernarduskerk is in 1841 gebouwd, toen 

Ubachsberg een zelfstandige parochie werd en 

in 1924 uitgebreid. De kerk is gewijd aan 

Bernardus van Clairvaux (1090-1153), een 

monnik en later abt (overste van een klooster).  

 

Bij driesprong RD. Eerste straat L (Hunsstraat). 

Negeer een voetpad rechts.  

 

Vanaf hier kan aansluitend aan de 5-km-

wandeling gestart worden om in totaal 15 km 

te wandelen.  

Ga vervolgens R (Dalstraat). Neem daarna de 

eerste weg R (Scheepensweg).  

 

De wandeling voert door het natuurgebied 
Putberg. Een mooi gebied, maar bij tijd en 
wijle ook moeilijk toegankelijk en 
begaanbaar, zeker tijdens of na regenbuien. 
Bovendien kunnen om- en afgewaaide 
bomen en takken de paden versperren. 
Men kan hier dus ook RD gaan via het 
fietspad van de Dalstraat/Daelstraat en dan 
vlak voor de onderdoorgang bij de 
autobaan L de Rietjensdalerweg. Dan 
verder daar de routebeschrijving volgen. 

http://www.vastenactie.nl/projecten/campagneproject-betere-omstandigheden-voor-braziliaanse-boeren
https://vastenactie.digicollect.nl/parochiefederatie-de-pelgrim-simpelveld-bocholtz-ubachsberg
https://vastenactie.digicollect.nl/parochiefederatie-de-pelgrim-simpelveld-bocholtz-ubachsberg
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Men kan er ook voor kiezen om hier de 
route te vervolgen en de aangegeven 
Omleidingsroute te volgen (zie kaartje p. 3) 

 

Negeer een voetpad naar rechts en ga op het 

einde van de Scheepensweg L (Wijnstraat).  

De naam Wijnstraat of Wijnweg verwijst naar 

een route waarlangs in vroegere dagen wijn 

werd vervoerd. In de Romeinse tijd werd er 

wijn van Keulen naar Boulogne-sur-Mer 

gebracht over wegen die deels door Zuid-

Limburg voerden (Via Belgica). In de 

Nederlandse Gouden Eeuw werd wijn vervoerd 

vanuit het Moezelgebied naar Hollandse 

steden zoals Amsterdam. 

 

Neem bij de dennenboom-aanplant de eerste 

weg L. Bij driesprong L (wit, geel, blauw en 

groen). 

Links hebben we een mooi zicht op Heerlen, 

met als herkenbare gebouwen rechts het 

ziekenhuis, in het midden de verpleegkliniek en 

links het ABP. 

 

De veldweg versmalt bij een grote 

veedrinkbak tot een voetpad. 

Na een korte afdaling L het voetpad omlaag.  

 

In plaats van L te gaan en door het 
natuurgebied de Putberg te wandelen, kan 
men ook RD gaan en het kaartje van de 
Omleidingsroute gebruiken (zie p. 3). 

 

Negeer een pad naar rechts. 

We passeren de Putbergbron met beekje. De 

Putbergbron geeft kalkhoudend water, wat 

een geheel eigen flora in de omgeving tot 

gevolg heeft. 

 

Blijf een pad naar link het pad RD volgen 

(blauwe en gele markeringen). 

 

Het nu volgende stuk van de route door het 
natuurreservaat Putberg kan nog moeilijker 
begaanbaar zijn dan het stuk dat u 
inmiddels heeft afgelegd. U kunt hier ook L 
gaan en vervolgens op de Daelsweg R over 
het fietspad tot vlak voor de 
onderdoorgang bij de autoweg. Daar L 

Rietjensdalerweg en verder beschrijving van 
aldaar volgen. 

 

U passeert twee kalkovens en even verder de 

groeve Putberg.  

De kalkovens zijn in 2018 ontdaan van bomen 

en struiken en zo weer zichtbaar gemaakt. 

De groeve Putberg is een mergelgroeve en 

geologisch monument, overigens nog net 

gelegen op het grondgebied van de gemeente 

Simpelveld. Er werd mergel gewonnen in de 

groeve tot vlak na de Eerste Wereldoorlog. Een 

nieuwe aanvraag om mergel te winnen direct 

na de Tweede Wereldoorlog werd door de 

provincie Limburg afgewezen vanwege het 

kwetsbare natuurgebied de Putberg. 

 

Bij driesprong L (Putbergerweg, blauw en 

geel). Ook bij volgende driesprong L, de weg 

naar beneden langs de autosnelweg (nu alleen 

gele markering) 

 

Wanneer u de op het kaartje aangegeven 
Omleidingsroute heeft gevolgd, dan vanaf 
hier weer verder gaan met de 
routebeschrijving. 

 

Bij kruispunt (met Daelsweg) RD 

(Rietjensdalerweg, geel).  

 

Vanaf hier verder met de routebeschrijving 
wanneer u het eerste of tweede alternatief 
over het fietspad van de Daelsweg heeft 
gekozen. 

 

Na een bocht naar links en tweemaal een 

bocht naar rechts komt deze weg uit op de 

Welterweg. Daar gaan we L (geel). 

 

Bij de driesprong R (we verlaten de gele 

route). Negeer een pad naar rechts. 

 

Vlak vóór de oprit van de A79 L over het 

voetpad. Op het einde van het voetpad L 

(Kunderberg). Ga bij de volgende gelegenheid 

(rechts naast de oprit van een huis) R 

(Sillenweg).  
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Blijf deze weg volgen tot aan de grote weg 

(Bergseweg), daarbij drie keer een pad/weg 

naar rechts en drie keer een bospad naar links 

negerend. 

 

Naar rechts kijkend heeft men een mooi zicht 

op Voerendaal en verderop Hoensbroek. De 

Laurentiuskerk van Voerendaal is de enige 

kerk in Nederland, die door een paus is 

ingewijd (Leo IX op 14 augustus 1049). Van die 

kerk uit 1049 is overigens alleen de toren nog 

over. 

 

Bij de Bergseweg oversteken en dan R. Daarna 

het eerste veldweg L (Schievelsberg).  

We wandelen nu een stukje over de Via 

Coriovallum, een sinds 2017 bestaande 

wandelroute die aansluiting geeft op de 

Camino, de bedevaartsroute naar Santiago de 

Compostella in Spanje.  

 

Na enige tijd maakt deze veldweg een bocht 

naar rechts. We wandelen het privéterrein van 

Overst Voerendaal binnen. 

 

Bij het kruispunt L. Bij de driesprong L 

aanhouden. Bij het verlaten van de wijngard 

van Overst Voerendaal L, richting Winthagen. 

 

In Winthagen lopen we steeds RD tot we het 

dorp weer verlaten, daarbij diverse wegen 

links en rechts negerend. 

 

We wandeling langs de rechts gelegen kapel 

van Winthagen, in 1955 gebouwd en 

toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Sterre-der-

Zee. De kapel is opgetrokken uit 

Kunradersteen. Sterre-der-Zee is een titel voor 

Maria, de moeder van Jezus, die mogelijk het 

gevolg is van een schrijffout. Het 

oorspronkelijke ‘Stilla Maris’, druppel uit de 

zee, dat symboliseert dat Maria de 

uitverkorene is uit velen, zou bij het 

overschrijven per ongeluk zijn veranderd in 

Stella Maris, Sterre der Zee. 

 

Wanneer de weg een bocht naar links maakt 

en nog meer omhoog begint te lopen, gaan wij 

R, de Geerweg op. 

 

De eerste weg L (Duivenweg). De weg wordt 

na enige tijd een veldweg. Negeer een pad 

naar rechts. Op het einde van de Duivenweg 

over de grote weg naar L. Neem daarbij het 

voetpad rechts van de weg. Blijf bij de inrit van 

het sportterrein gewoon RD lopen. 

 

Bij de driesprong met de Oude Schoolstraat 

RD. Ook bij de Middegardsweg en de 

Dirksstraat RD. We komen nu weer bij ons 

beginpunt, de Bernarduskerk van Ubachsberg.

 

 

 

Links staat de Omleidingsroute om het mogelijk 

moeilijk begaanbare pad door het natuurgebied 

De Putberg te vermijden. 
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Zie ook: www.strava.com/routes/2930826434968414540.  

 

 

http://www.strava.com/routes/2930826434968414540

