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Praktische informatie:

Afstand: 8 km
Soort: stadsrondwandeling

Startpunt:
station Heerlen
Stationsplein 1
6411 NE Heerlen
Coördinaten: 50°53'25" N   5°58'32" E

Horeca: 
In centrum

Kasteel TerWorm
Terworm 5
6411 RV Heerlen

Honden: aan de lijn

GPS-track en topografische kaart:
wandelzoekpagina.nl  / zoek op 488

1. Na uitgang stationshal op wandelboulevard LA, bij roze zuilbo-
gen RD-gaand via linkertrap naar beneden (daar ziet u rotonde) 
en RD. Via zebra Spoorsingel oversteken en aan overkant LA. 
Verderop rotonde links van u passeren en bij Aw02119 Klooster-
weg volgen. Halverwege Belastingdienstgebouw, bij huisnummer-
bord 22, weg oversteken en aan andere kant van weg verdergaan.  
Bij stoplichten LA (CBS-weg), verderop ziet u links CBS-gebouw. 
Daar stuk voorbij, in rechterbocht, even na bushalte CBS-Weg 15, 
via hekje LA en volg schuin naar rechts stijgend bospaadje.  
Boven op driesprong bij bankje RA en daarna op asfaltpad LA. 
Waar op heuvel asfaltpad flink dalende rechterbocht maakt op 
stenig pad LA. Bijna beneden aan rand woonwijk op asfaltpad LA.
 
2. Spoedig ziet u links spoortunneltje waar u doorheen moet, daal 
steile afdaling af of loop over asfaltpad even om. Aan einde van 
weg dat tunneltje door, In de Cramer (drukke weg) oversteken  
en LA. Bij rotonde RA, gelijk LA via zebra’s weg oversteken en  
aan overkant RA, u ziet viaduct al waar u onderdoor gaat. 
Ruim 50m na dat viaduct LA trapje op en op grinderig hoog pad 
langs weg waar u vanaf kwam RA. Na afdalinkje naar links via 
stenen poort Landgoed Terworm in en blijf weg flink stuk volgen. 

Ook al staat Heerlen niet bekend als een prachtige historische stad, toch is 
het best de moeite waard er eens kennis mee te maken. Dat doet u tijdens 
het laatste deel van deze route. De stad uitlopend komt u langs het impo-
sante gebouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek en door een park 
met heuse Limburgse 'heuvels'. Na een stukje tandenknarsend langs wat 
industrie volgt het hoogtepunt van deze wandeling: een verrukkelijke tocht 
van enkele kilometers door het prachtige Landgoed Terworm, met een 
schitterend kasteel en terras aan de Geleenbeek. 

Over prachtige paden langs die Geleenbeek, door een paar leuke parkjes, 
langs het imposante gebouw van de Technische School en het moderne 
Stadskantoor kuiert u naar het gezellige, horecarijke Pancratiusplein. 
Winkelen kunt u in het deels ondergrondse Winkelcentrum Corio.
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Halverwege lichte daling op klinkerweg LA en even voor kasteel-
poort ook LA, volg rechterbocht om kasteel (tegenover kasteel-
brug kunt u prachtige kasteeltuin bezoeken). Na kasteel met 
linker asfaltbocht meegaan, links ziet u kasteeltuin en rechts 
Geleenbeek. Na beekbrug en bosrandje op brede halfverharde 
weg (met rechts bosrand) RA en loop die weg van ca 500m uit.
 
3. Aan einde op asfaltfietspad LA en uitlopen. Aan einde op 
asfaltwegje LA en ook uitlopen. Aan einde op asfaltwegje RA en 
let dan wat op: direct na passeren van boomgaardje (l) LA, 
halfverhard paadje met rechts heg. Na 150m op 1e pad schuin LA, 
ook zo’n pad met wat bochtjes. In bosrand op asfaltpad RD en na 
200m op asfaltpadendriehoek RA. Waar u de stadsrand nadert op 
1e asfaltpad LA, na rechterbochtje ziet u links heel even Geleen-
beek die daar weg onderdoor duikt. Dat doet u niet, u steekt die 
RD weg over en gaat verder over asfaltpad aan rechterkant van 
beek (kan droog staan). Aan einde weg oversteken, aan overkant 
LA en viaduct onderdoor (Valkenburgerweg, staat verderop).
 
4. Na stukje muur, op hoek daarvan bij lantaarnpaal 030033, RA 
trappen op. Daarna LA en bijna gelijk RA (Ververstraat). Voor 
Technische School LA, bij huisnr 5 schuin RA via trapje parkje in 
en daarin RA. Op klinkerpleintje met banken LA, daarna RD 
(Deken Nicolayestraat) en verderop op kruising RD. Daarna RD 
volgend parkje ingaan en naast standbeeld LA. Daarna op kleine 
kruising RD en op grote kruising RA. Op 1e straat LA (Dr. Poels-
straat) en daarna op kruising RA, smal straatje (Uilegats).  
Op volgende kruising LA (Akerstraat). Op Pancratiusplein RD-
gaand plein rechts van u passeren en blijf RD gaan (Bongerd).  
Op volgend plein (ook Bongerd) deze schuin naar links oversteken 
en RA. Aan einde van deze winkelstraat (onderweg winkelcentrum 
Corio) RD omhoog naar wandelboulevard van heenweg met daar 
links ingang station.
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