Wandelroute
Molenberg, Onderste Caumer, Kaldeborn, ± 4 km

Deze wandelroute is geschikt voor rolstoelen, scootmobielen en
kinderwagens

Hoeve Molenberg

28-08-2019
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Afkortingen
R = rechts
L = links
Rd = rechtdoor

Het volgen van de route is geheel op eigen verantwoording
Het meenemen van een mobiele telefoon is altijd aan te raden
Het gebruik van stoep of weg is naar eigen keuze
Toegankelijk terras en toilet aanwezig, doch slechts beperkt open
(zie Corisberg)

Opmerkingen, veranderingen of onjuistheden kunt u melden op de
website van de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen
(www.clientenraad-gehandicapten-heerlen.nl)
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Vertrekpunt: parkeerplaatsen rondom de Broederschool
(Broederschool:Kerkraderweg 7, 6416 CC, Heerlen) of de
Brede Maatschappelijke Voorziening (Kerkraderweg 9, 6416 BR,
Heerlen).
De parkeerplaatsen bevinden zich op de Holleweg t.o. huisnr. 58 t/m 48
en
de Kerkraderweg t.o. huisnr. 20 t/m 32 of aan de kant van friture Frenkie
Het Broederhuis Molenberg is een voormalig klooster in
de Heerlense wijk Molenberg.
Het bakstenen klooster werd gebouwd in 1921 en is ontworpen
door Frits Peutz. Ook de naastgelegen Broederschool (een lagere
school, nu basisschool) is van Peutz, evenals een uitbreiding met kapel
van 1923.
Naast baksteen is ook mergelsteen in het gebouw verwerkt, namelijk in
de plint en in de lisenen boven de rondbogige toegangspoort, elementen
welke naar het expressionisme neigen.
De Broederschool en het Broederhuis zijn sinds 2015 volledig
gerestaureerd en uitgebreid met een moderne aanbouw, waaronder een
sporthal en een centraal plein dat alle onderdelen verbindt. In de BMV
zijn 2 basisscholen ondergebracht: de katholieke Broederschool en Vrije
School Helianthus.
Het gebouw is geklasseerd als Rijksmonument.
De wandeling begint op de Kerkraderweg, stoep t.h.v. Friture Frenkie,
met de friture aan je R. zijde. (Kerkraderweg 32). Je volgt een klein
stukje de Kerkraderweg, gaat R. de hoek om en komt aan bij de
Molenberglaan, die je voorzichtig oversteekt. Overgestoken ga je een
klein stukje over de stoep naar L.(Molenberglaan). Bij de Hofdijkstraat ga
je R. af. Aan de L. kant ligt een huisartsenpraktijk (Medisch Centrum
Molenhoek) en een tandartsenpraktijk.
Je volgt de Hofdijkstraat, die licht hellend naar beneden gaat. Laat de
van Alphenstraat L. liggen. De stoep R. is op sommige plaatsen ongelijk
door wortelopdruk en smal door bomen en lantaarnpalen.
De stoep L. is minder ongelijk, maar af en toe ook wat smal voor brede
rolstoelen. Je kunt er natuurlijk, op eigen risico, voor kiezen, om de weg
te nemen.
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Je laat de Justus van Maurikstraat R. en L. liggen. Aan je R. zijde ligt
Hoeve Molenberg uit de 16e eeuw.

Tot begin 1900 deed de hoeve dienst als boerderij. In 1919 werd de
schuur verbouwd tot noodkerk. Pas in 1935 kreeg de wijk haar eigen
kerk en verloor de hoeve deze functie. In de daarop volgende jaren heeft
hij nog lang dienst gedaan als “Patronaat” Na restauratie zijn er
appartementen in gekomen.
Je vervolgt de weg, die overgaat in de Caumermolenweg, welke licht
hellend naar beneden gaat. Aan de L. en R. kant liggen houten huizen,
de zgn. Oostenrijkse woningen. Je vervolgt de Caumermolenweg, die,
na de houten huizen, weer licht stijgt en soms wat smal is aan beide
zijden door (lantaarn)palen. Op de stoep aan de L. zijde laat je de van
Waningweg L. liggen en passeer je de Caumermolen, nu een Bed en
Breakfast.

De Caumermolen is een voormalige watermolen in Onderste Caumer

Boven aan de Caumermolenweg gekomen, vervolgen we, met een bocht
naar L. de weg, nu de Johannes de 23e singel geheten. Aan de L. zijde
ontbreekt een stoep.
Aan de R. zijde passeer je een rode brievenbus, huisnr. 44 (hier is een
stoep-afritje) en een mini-bibliotheek. Schuin tegenover deze biblio-take
neem je aan de L. zijde het voetpad. Om vanaf de weg op dit voetpad te
komen, is er een klein hoogteverschil dat uiterst R. (± 1cm.) het minste
is. Dit voetpad gaat in het begin redelijk steil omlaag. Aan de L. zijde
bevindt zich een omheinde hondenspeelplaats. Soms is het verharde
pad wat ongelijk door wortelopdruk. Het pad vervolgend ga je over een
bruggetje (Caumerbeek). Hier begint een honden uitrengebied. Net over
het bruggetje is een klein afritje en kom je op een half verhard pad.
De Caumerbeek, in de volksmond ook wel bekend als 'het Zilverbeekje',
is een zijbeek van de Geleenbeek en ontspringt bij de voormalige molen
Bovenste Caumer in het Heerlense stadsdeel Heerlerbaan.
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Aan de L. kant staat een bankje. Op de 4 sprong ga je R. af. Het pad
loopt een klein beetje omlaag, is wat hobbelig en gaat over het beekje,
waarin honden, bij warm weer, lekker kunnen afkoelen. Je vervolgt het
pad, een deel langs het beekje, gaat tussen 2 grote bomen door en buigt
naar R. Even verderop ga je opnieuw over een bruggetje. Er is een
hoogteverschil (± 2cm.) tussen pad en bruggetje, wat maakt dat, m.n. bij
regenweer, het op het bruggetje komen, wat lastig kan zijn. Dit gedeelte
van het pad kan bij regenval ook wat modderig zijn.
Je laat het bankje R. liggen, gaat licht hellend omhoog en komt dan bij
een T splitsing, met een bordje wandelpad en honden uitrengebied, waar
je L. aanhoudt. Is verhard en tevens een fietspad. Het beekje loopt nu
aan je L. zijde. Het asfalt is op sommige plaatsen beschadigd.
Bij het eerste huis aan je R. zijde eindigt het honden uitrengebied. Aan
de L. zijde ligt een kleine parkeerplaats en staat een bankje. Je vervolgt
de weg, die eerst naar R. buigt en vervolgens naar L. en licht hellend
omhoog loopt.
Op de T splitsing L. af. Dit is een verharde weg (Corisbergweg). Als je
een niet te steile helling wilt/kunt nemen, vervolg je deze weg helemaal
tot aan de 1e weg L., een fietspad langs de Corisberg. Vind je het prettig
niet over de weg te hoeven, neem je een stukje verder het voetpad aan
de R. zijde. Is ook weer een honden uitrengebied. Dit volg je helemaal.
Aan het einde gaat dit voetpad redelijk steil omhoog en is erg hobbelig
door wortelopdruk.
Bovenaan het pad ga je even naar L. , steekt de verharde weg over en
gaat het fietspad op. Dit is verhard en loopt langs de Corisberg.
De Corisberg is een kleinschalige woon- en werkgemeenschap. Mensen
met een verstandelijke beperking vinden hier een veilige, vertrouwde
woonomgeving en een zinvolle werkplek. De Corisberg in Heerlen
bestaat uit een boerderij, Hoeve Corisberg en vier woonhuizen.

De biologische boerderijwinkel is geopend op:
dinsdag van 14.00-16.00 uur, donderdag van 14.00-16.00 uur en
zaterdag 10.00-15.00 uur.
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Het terras is bij goed weer geopend van maart t/m oktober op: woensdag
van 13.00-16.00 uur en op zaterdag van 12.00-16.00 uur. Je kunt
gebruik maken van het aanwezige MIVA toilet op deze 2 dagen. Is
wegens dagactiviteiten van de bewoners, op andere dagen niet te
gebruiken.
Je vervolgt het verharde fietspad dat matig hellend omhoog gaat. Aan de
R. zijde liggen de woonhuizen van de Corisberg.
Je komt weer bij een honden uitrengebied en kunt dan kiezen uit 2
mogelijkheden. 1. Verhard en vlak en 2. Half verhard en redelijk
hobbelig, maar wel mooi.
1. Je vervolgt op de 4 sprong het verharde, vlakke fietspad Rd. en
gaat bij de 1e mogelijkheid naar L. Dit pad gaat licht hellend omlaag
en loopt langs het clubgebouw van HC Nova, een hockeyclub,
vervolgens over de parkeerplaats (Hier komt optie nr.1 weer
samen met optie nr. 2) en dan Rd. de verharde weg (Stadionbaan)
op.
2. Je gaat op de 4 sprong L. af en volgt het half verharde pad. Hier en
daar best wel hobbelig door stenen en kapot asfalt. Beneden aan
dit pad ga je R. af, wederom een half verhard pad. Ook dit pad is af
en toe best hobbelig door stenen en kapot asfalt. Aan de R. zijde
staat een bankje. Verderop aan de L. zijde ligt een
schietbaan (Stadsschutterij St. Sebastianus) en aan de R. zijde
liggen de hockeyvelden. Aan het einde van dit pad kom je op een
parkeerplaats (Optie 2 en 1 komen hier weer samen). Even naar L.
kom je op de verharde weg (Stadionbaan).
Aan de R. zijde ligt dan het oude clubhuis van de hockeyclub.
Nu clubhuis van Stadsschutterij St. Sebastianus. De weg maakt een
bocht naar R. en vervolgens ga je de 1e weg L. af ( Schiffelerweg), licht
hellend omhoog. Aan de R. zijde liggen de tennisbanen van de
Kaldeborn.
Dan zijn er weer 2 opties:
Wil je niet te veel hobbelen kies je optie 1 (Schiffeler 2-9) en anders ga je
voor optie 2 (Schiffeler 1.10-13)
1. Je gaat R. af en volgt de verharde weg, gaat L. over een grote
parkeerplaats met bomenrijen, richting Huidcentrum Limburg (optie
1 en 2 komen hier weer samen).
2. Je gaat L. af, volgt de weg (Schiffelerweg). Deze is verhard, gaat
licht hellend omlaag en loopt langs het oefengebouw van de
Coriovallum Pipe Band.
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Aan de L. zijde ligt de Schiffelerhof, een woongemeenschap. Je
volgt het smalle paadje met paaltjes. Door wortelopdruk is dit
paadje hobbelig en het gaat licht hellend omhoog. Aan het einde
ga je R. af de verharde weg op en komt op een grote parkeerplaats
met bomenrijen. Hier ga je L. richting Huidcentrum Limburg (optie 2
en 1 komen hier weer samen)
Je vervolgt de verharde weg (Pieter Hooftstraat) langs het Huidcentrum
Limburg.
Even verderop ligt aan de L. zijde Medi sport. De weg buigt naar R. en
dan kom je op de Kerkraderweg.
Hier ga je L. af. Je passeert een hobbyzaak, een pizzeria en een
toegankelijke friture. Je gaat Rd. (Kerkraderweg) en komt langs
Fysiotherapie Molenberg, een Benu apotheek en een bushalte. Verderop
steek je de Hofdijkstraat over, volgt een klein stukje de Molenberglaan
en steekt deze over t.h.v. het kantorenpand Wilhelmina. Je vervolgt de
Kerkraderweg met aan de L. zijde Friture Frenkie en aan de R. zijde de
BMV/Broederschool; het startpunt van de wandeling.
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