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Spaubeek - Natuurvriendenhuis “Villa Eikholt” 
 
Had je een zwempak meegenomen dan had je die snikhete middag om drie uur 
kunnen genieten van een verkoelende duik in het zwembad van café-restaurant 
“Joe’s place”. De rest van ons wandelaars stak de voeten in het water of zat met een 
drankje in de schaduw en was net zo tevreden. 

 
   Om half twaalf die morgen voegde de groep wandelaars uit de trein zich bij de 
groep uit Heerlen op station Spaubeek. We begonnen de route langs percelen met 
goudgeel koren en afscheidingen van meidoorn, vlier, kornoelje en hazelaar met 
allerlei kruidachtige gewassen ertussen, zoals je die in Zuid Limburg veel ziet.  
Om twaalf uur streken we neer bij Bed & Breakfast op Diependaalseweg 9 voor 
koffie thee en vlaai.  
   Daarna voerde de wandeling over een typische Zuid Limburgse holle weg in de 
schaduw van eiken, wilgen, wilde kers en een wegdek van keien en puin deels 
weggespoeld door regenwater. De weg steeg en ging over in gele heuvels 
waarboven een klein vliegtuigje snorde. Even verderop bevond zich het “vliegveld” 
waar zo juist een bont beschilderd vliegtuigje ter grote van een Deense Dog 
opsteeg.     
   Rond half een aten we een boterham bij een molen bij Nuth en spotten een nest 
torenvalken in de nok. Om twee uur waren we bij Hunnecum en de route wisselde af 
met weids uitzicht op heuvels met percelen en holle wegen met veel vlinders en 
daarop, pas op!, paardenvijgen. Na onze opfrisser bij “Joe’s Place” liepen we langs 
verstilde dorpjes; Wijnandsrade, Zwier, Westenrade en Retersbeek.  
   Rond vijf uur kwamen we langs kasteel Terworm en even later langs molen Eikholt 
om om half zes op Natuurvriendenhuis Eikholt te arriveren. Huiswachten Cor en 
Marijke hadden koffie en thee met koekjes voor ons klaar gezet. De al aanwezige 
mensen op de Villa hadden ervoor gezorgd dat er allerlei salades klaar stonden en 
na het bakken van de, eventueel vegetarische, hamburgers schoven we om half 
zeven langs het lopend buffet en maakten het ons makkelijk op het terras. Enkele 
kenners spotten een paar zwartkopjes op het terrein.  
   Na de koffie en thee ging een ieder zo’n beetje zijn eigen weg  en toen de zon zich 
in vuurrode lakens op de aarde neerlegde, zochten de meesten van ons ook hun 
kamer op. Compliment voor iedereen die deze niet altijd even makkelijke tocht van 



 

 

18 kilometer aflegde bij een temperatuur van 29 C.! 
 

Villa Eikholt - Schin op Geul 
 
Om half tien werd de groepsfoto genomen waarna we via de Geleenbeek, de 
watermolen, de visvijver en Benzenrade onder het (gedeeltelijk eko) viaduct Heerlen 
uit- en de Putberg opliepen. 
   We kwamen langs een mergelgroeve en kalkovens waar, in vroeger tijden, 
bewoners uit de omliggende dorpjes hun vlaaien bakten in de nog hete ovens. 
Terwijl we afdaalden deed Maaike een stapje opzij van het pad af en ontdekte een 
vliegend hert dat op de foto ging en daarna weer snel met rust werd gelaten. 
Gelukkig werd er niet gegeten van de rijpe pruimen van een kwekerij die iets van het 
pad afstonden zodat we zonder oponthoud verder konden.     
   Bij Umbachsbergen bogen we zuidwaards af en volgden de route langs Molen 
“Vrouwenheide”. We kwamen aan bij “De Bernardushoeve”; een authentieke tot 
gezellige horeca omgebouwde boerderij. Met het weidse uitzicht op heuvels in geel 
en groen zagen we in de lucht een roofvogel met gevorkte staart die, helaas, niet tot 
tevredenheid kon worden gedetermineerd.  

   Na onze drankjes en 
rust ging de weg 
omhoog door de 
Eyserbosschen tot we 
om half twee op het 
uitkijkpunt langs de 
Moorenheideweg 
kwamen en onze lunch 
genoten met een helder 
uitzicht op Duitsland en 
België. Voor het toetje 
van de vorige dag waren 
vier personen per kleine 
watermeloen berekend. 
Per abuis echter, waren 
er hetzelfde aantal 
meloenen, maar dan 
groot ingekocht. 

Daardoor, en niemand klaagde daarover, genoten we al tijdens het ontbijt en deze 
lunch van de sappige vruchten.  
   Om twee uur daalden we af en kruisten de “miljoenenlijn”. We wierpen een vlugge 
blik op Kasteel Wijlre dat prachtig afstak tegen de groene heuvels erachter. 
Sommigen konden even zitten bij het verkoelende rad van molen Otten dat energie 
opwekt voor het huishouden en eventueel voor de bierfabriek verderop aan de Geul. 
Langs het water spotten we veel weidebeekjuffers. De Geul kronkelde door het 
landschap en wij genoten van de verkoelende bomen langs het pad ernaast.  



 

 

   Rond drie uur 
stonden we bij de 
ingang van NIVON  
kampeerterrein “De 
Gele Anemoon” waar 
sommigen afscheid 
namen om een trein 
niet te hoeven missen 
en de rest liep naar 
beneden voor een 
ijsje.  
   Na deze korte pauze 
liepen we verder langs 
de Geul. Om half vier, 
in Schin op Geul, 
namen een paar 
deelnemers afscheid 
om nog elders van het 
Limburgs landschap te genieten. De anderen stapten net voor vier uur het station 
van Schin op Geul op.  
We legden deze dag 19 km af. Het was 26 C. Compliment!  
 
Reuze bedankt allemaal voor jullie inzet, het delen van recepten, 
wetenswaardigheden over flora en fauna of gewoon je aanwezigheid.  
Tot ziens bij de volgende wandel2daagse!          Hoi! 
 
 
 


