Vastenactie-wandeling Ubachsberg: Betere omstandigheden voor Braziliaanse boeren
Wandeling 5,5 km voor gezinnen met jongere kinderen
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-BocholtzUbachsberg 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-depelgrim-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 Vastenactiecollectebus 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).

Kunradersteen bedoeld wordt. Reeds de
Romeinen gebruikten die Kunradersteen in hun
bouwwerken.
Bij driesprong RD (voorzichtig met
oversteken). Negeer een veldweg naar recht.
Ga bij de viersprong RD.

Eerste straat R (Bernardusplein) en op het
plein L aanhouden (Jozefstraat). Tweede
straat R (Mingersborgerweg).
We passeren de letters KALK, die verwijzen
naar het Land van Kalk, waarmee de
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We zien de op 1 juni 1939 ingewijde
Mariakapel, gelegen op de grens van Trintelen
(gemeente Gulpen-Wittem) en Mingersborg
(gemeente Voerendaal).

Vastenactie-wandeling
gezinnen met jonge kinderen 5,2 km

Pagina 1 van 3

Neem direct daarna L de weg omhoog
(Bosveld). De weg wordt even later een
veldweg.
Al lopend over deze veldweg hebben we een
mooi zicht op het windmolenpark van
Vetschau (Duitsland) met rechts negen
windmolens van 100 mtr hoog (inclusief
wieken) en links vijf van 200 mtr hoog.
Negeer een voetbad (met draaihekje) rechts
en ga op einde van de veldweg L
(Hamerstraat). Negeer een pad naar rechts en
neem even later het voetpad L.
Ga op het einde van het voetpad de trappen
af en dan R (Trintelerbosweg). Bij driesprong
RD (Weegerweg). In Bosschenhuizen eerste
weg L.
De kapel Heilig Hart, gelegen aan 'de Ling' (=
onbebouwd stuk grond), is gebouwd in 1958,
op de plaats van een oudere kapel uit 1923. De
kapel is opgetrokken in Kunrader-breuksteen.
De linkerwand is uitgevoerd in glas-in-beton.
Bij driesprong weer L, richting Simpelveld.
Eerste weg L. Negeer daarna een weg naar
rechts.
Bij het kruispunt RD, de veldweg naar boven.
Bij de driesprong met de bocht mee R
aanhouden (Trintelerbosweg).
Links van ons zien we de molen Op de
Vrouwenheide. Deze molen werd in 1858 op
een kunstmatige heuvel (belt) gebouwd. Dit
om nog meer wind te kunnen vangen.
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Het is met 216 meter boven NAP (normaal
Amsterdams peil) de hoogstgelegen
windmolen van Nederland.
Na een brand in 1945 is de molen pas in 1980
gerestaureerd. De molen is nu een woonhuis.
Op het einde van de veldweg, bij de
viersprong, L. Geniet bij de zitbank met
informatiebord even van het uitzicht.
Even later R het bospad op. Negeer een
bospad naar rechts.
U passeert het triangulatiepunt of
rijksdriehoekspunt Ubachsberg. Dit punt
diende als ‘nulpunt’ voor het in kaart brengen
van het Zuid-Limburgse mijngebied. Dat in
kaart brengen was belangrijk vanwege de
afgegeven concessies voor de mijnbouw: welk
bedrijf mocht waar naar kolen graven?
Negeer twee bospaden naar rechts. U
passeert een zitbank met een mooi uitzicht op
Ubachsberg. Ga daarna bij de eerste
gelegenheid L.
Op het einde van het voetpad L, Veeweg.
Bij driesprong L, de Kerkstraat.
Wie aansluitend nog de wandeling van 10
km wil maken, kan na huisnummer 95 het
voetpad R nemen, vervolgens de Hunsstraat
R en bij de beschrijving van de route
beginnen bij ‘Ga vervolgens R (Dalstraat)’
Bij het kruispunt RD en verder doorlopen naar
de Bernarduskerk, het beginpunt van deze
wandeling.
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Zie ook: www.strava.com/routes/2930385907895600040.
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