Aambos Wandeling Heerlen Totaal
------------------------------------------De wandeling begint bij de ingang van het aambos tegenover de Putgraaf
------------------------------------------Ter gelegenheid van het 2000 jarig bestaan van Tongeren (België)
maakte kunstenaar Raf Verjans tien dezelfde betonnen beelden die, door
de provincie Belgisch Limburg kado werden gedaan aan de steden Rome,
Arlon, Tournai, Bavay, Metz, Nijmegen, Maastricht, Heerlen, Keulen en
Trier omdat zij allen een Romeins verleden hebben. Het kunstwerk
bestaat uit twee in elkaar passende delen. Voor de afdrukken van het
beeld “2000 jaar Tongeren” zijn levende modellen gebruikt. Het werk is in
1987 onthuld aan de Muzenlaan maar staat nu bij de ingang van het
Aambos aan het Groene Boord.
---------------------------------------Iets verder aan de rechterkant
---------------------------------------Mozaïekbank:
Op initiatief van de stichting “Vrouwen laten Heerlen glimlachen” werden
in augustus 2013 de eerste 20 Heerlense bankjes gepresenteerd. Ieder
bankje met zijn eigen verhaal en allemaal handwerk …………..
Het Social Sofa idee is afkomstig van de Tilburgse Karin Bruers. Karin
wilde om de sociale saamhorigheid te vergroten, ontmoetingsplekken
maken waar men net als vroeger ongedwongen bij elkaar kon komen om
even met elkaar te praten.
De houten bankjes met deze sociale functie worden steeds vaker
weggehaald omdat ze kapot zijn (gemaakt) of omdat het hangplekken
zijn voor jongeren die overlast bezorgen.

De Social Sofa is “hufterproof” en ziet er toch goed uit, het nodigt uit om
plaats te nemen en het verfraait het straatbeeld. De Social Sofa, model
chaise longue is van beton en weegt 1650 Kg, heeft een lengte van 224
cm en is handmatig van een mozaïek voorzien.
Dit bankje is ontworpen door Simone Boode.
------------------------------------------Loop rechtdoor tot voorbij de halve cirkel (hier was vroeger het
hertenkamp)
------------------------------------------In de 17e eeuw werd dit eeuwenoude hellingbos, Auenbosch genoemd dat
“oude bos” betekent, die naam verbasterde tot Aumbosch en dat werd
vernederlandst tot Aambos. D’r Oambusj, zoals het bos in het Heerlens
dialect wordt genoemd, staat ook voor een gevoel van nostalgie en
romantiek, van (jeugd) herinneringen. Het Aambos grenst aan het
centrum van Heerlen en strekte zich vroeger uit van het Kapellerbos
(Schaesberg) tot aan het Imstenraderbos (Imstenrade).
Op aandringen van burgemeester Waszink kocht de gemeente Heerlen op
24 september 1917 het Aambos voor een bedrag van fl.21.000,- van de
Fam. Sarolea. Eigenlijk kocht de gemeente de grond want de bomen
waren eigendom van Timmerfabriek Wijsbek-Soons en Co, voor de bomen
diende nog een bedrag van fl. 12.500,- op tafel gelegd te worden.
In 1920 werd er een bedrag van fl. 55.000,- gereserveerd voor het
plaatsen van een afrastering, een muziekkiosk, een paviljoen met terras,
banken, straatverlichting, verharde wandelpaden, een boswachterswoning
en een rustieke eikenhouten brug.
------------------------------------------Ga het eerste pad rechtsaf en aan het einde linksaf.
-------------------------------------------

Het Hertenkamp:
in 1931 kreeg het Aambos een hertenkamp geschonken van de VVV
Heerlen. Het hertenkamp werd in 1981 verplaatst naar een meer open
plek met twee keer zoveel ruimte voor de dieren.
------------------------------------------Loop naar de lantaarnpaal en druk op de knop.
------------------------------------------Bij het hertenkamp heeft men een “kapotte” lantaarnpaal geplaatst om
liedjesschrijver Wiel Knipa (1924 -2002) te eren. Als je op de knop drukt
knippert de lamp en weerklinkt zijn lied uit 1954: “Miene Oambusj”
waarin o.a. een kapotte straatlantaarn wordt bezongen. In verband met
NSB verleden was een standbeeld voor Knipa uit den boze.
------------------------------------------Loop de Oliemolenstraat af. Aan uw linkerhand ziet u de Oliemolen
------------------------------------------Oliemolen is een molen uit de 16e eeuw en misschien wel ouder.
-

Volmolen 1502 - het vollen of vervilten van wol

-

Oliemolen eind 16e eeuw - olie persen uit oliehoudende zaden
voor lampenolie en smeerolie en lijnzaadolie, van de
restanten werden lijnkoeken gemaakt voor het vee.

-

Looimolen 1850

-

Graanmolen 1829 vanaf 1905 alleen nog graan

De gebouwen van witgeverfde kalksteen, bestonden uit een bakhuis
(bakkes), een koeienstal, een varkensstal, een bijkeuken, een woonhuis
en natuurlijk een molen.Het molenhuis is als vakwerk uitgevoerd met een
onderbouw van mergel. De mest lag op de binnenplaats (mesthof) en de

kippen sliepen op zolder boven de koeienstal. Alle toegangsdeuren van
huis en stallen kwamen uit op het binnenplein, de ramen aan de
buitenzijde waren voorzien van tralies of vergrendelbare luiken. Dus als
de inrijpoort dicht was en de hond los, was men veilig voor schelmen.
------------------------------------------Steek over en loop rechts van de molen het voetpad in.
------------------------------------------Achter de molen ligt de stuwvijver die wordt gevoed door de Caumerbeek
die 2,5 km stroomopwaarts (logischerwijze) ontspringt in een
bronnengebied en in Hoensbroek uitmondt in de Geleenbeek. Tot 1930
heeft steenkolenmijn Wilhelmina het mijnwater op de Caumerbeek
geloosd rond diezelfde tijd ging men water aan de bron onttrekken voor
de drinkwatervoorziening. De hoeveelheid water werd hierdoor behoorlijk
minder en het werd noodzakelijk om een elektromotor te installeren
waardoor de dagproductie weer steeg. Tot aan het jaar 1900 ongeveer
werd het water tussen 12 uur zaterdagmiddag en 12 uur zondagmiddag
omgeleid door de stad om de grachten van vers water te voorzien.
------------------------------------------Loop verder tot aan het bruggetje.
------------------------------------------Het bruggetje is door de jaren heen vele malen gerepareerd en vervangen
door een nieuw exemplaar maar heeft altijd op deze plek gelegen.
Getuige de vele foto's die in omloop zijn waarvan de oudste uit 1913 en
op die foto was het bruggetje niet nieuw.

------------------------------------------Blijf aan de rechterzijde van de beek lopen en volg het pad, na 200 meter
linksaf de beek oversteken en de trapjes oplopen, op het verharde pad
rechtsaf en na 10 meter linksaf, de heuvel op.
------------------------------------------De behoefte aan recreatieruimte nam met het groeien van de bevolking
toe. Ontspannen in de natuur stond hoog aangeschreven in de jaren
dertig.
In 1933 werd dit deel van het bos (boschje tijdig) gekocht van
bouwonderneming “Tijdig”. Dat is het deel van het bos dat nu bekend
staat als het nieuwe Aambos (Ten zuiden van de Oliemolenstraat).
Tuinarchitect Henri Roeters van Lennep heeft er een echt park van
gemaakt met veel verschillende bomen en plantensoorten.
Er is door een vogelaar (een Ornitholoog) gedurende een jaar
bijgehouden welke vogels er in het Aambos te zien zijn. Hij kwam tot een
totaal van 58 verschillende soorten vogels.
Kijkende over de ligweide die in de winter slee weide werd genoemd had
en heb je een prachtig zicht op het caumerbeekdal.
------------------------------------------Volg het pad rechtdoor (het draait naar rechts) tot je weer bij de
Oliemolenstraat komt en steek daar schuin over. Houdt bij de paden
driehoek rechts aan. Na wat gekronkel draait het pad naar links, je ziet
dan rechts een oude vervallen bielzentrap loop deze op tot helemaal
bovenaan.
------------------------------------------Deze houten bielzen trap heeft men vanwege de nostalgie gelaten zoals
die was. Men kan ook zigzaggend naar boven over het pad dat is minder
steil maar wel een langere weg.

------------------------------------------Bovenaan de trap neem je het tweede pad aan de linkerkant dat naar de
brug leidt.
------------------------------------------De oorspronkelijke brug dateert uit 1920 en is in 1965 gerestaureerd om
in 2011 te worden vervangen door dit stalen exemplaar. Onder de brug
zien we een hele diepe holleweg. Het uitzicht is in alle jaargetijden
geweldig.
Aan de andere kant van de brug was vroeger een speeltuin en is nu een
beukenbos. Via een trap kon je naar de holleweg en onder de brug
doorlopen. Die trap is al lang geleden verdwenen net als de speeltuin.
Wat over is gebleven is de brug van waar je een schitterend zicht hebt op
de weg onder je.
------------------------------------------Keer om en loop terug over de brug en dan linksaf tot bovenaan de trap
die je eerder op kwam lopen.
------------------------------------------Op zaterdagavond kon er bij het paviljoen in het Aambos gedanst worden
en als het een beetje schemerig werd kon je met je geliefde een rustiger
plekje opzoeken. Favoriet was een bankje onder een kapotte
straatlantaarn bij het hertenkamp.
Als om tien uur het fluitsignaal klonk moest je maken dat je het bos
verliet omdat dan de vier poorten op slot gingen. De volgende ochtend
ging het bos weer open en bij mooi weer liep het bos op zondag weer vol
met gezinnen en stelletjes die een wandelingetje wilden maken. Tot groot
verdriet van vele Heerlenaren zijn het paviljoen en de muziekkiosk in
1971 afgebroken.

------------------------------------------Volg het pad rechtdoor en ga bij het asfaltpad links.
------------------------------------------Bij de boven-ingang van het Aambos ligt een hele grote zandsteen (3,85
meter bij 1,75 meter en 1 meter dik) Deze Nivelsteiner zandsteen heeft
men gevonden bij de bouw van het Retraitehuis en is ter plaatse of vlak
in de buurt op natuurlijke wijze gevormd. Het is dus geen steen die met
de laatste ijstijd door het ijs is meegevoerd van elders.
------------------------------------------Keer om en sla het eerste pad rechts in. LET OP, dit pad is erg steil!
------------------------------------------Deze holleweg was vroeger de verbindingsweg tussen Heerlen en
Kerkrade en heette de Roderweg en later de Kerkraderweg.
------------------------------------------Blijf rechts aanhouden.
------------------------------------------In de het piramide gebouw (links) is scouting “kapelaan Berix” gevestigd,
deze scoutinggroep bestaat al sinds 1932.
-----------------------------------------Een eindje verder aan de rechterkant Huize De Berg.
-----------------------------------------Huize de Berg is gebouwd in 1897 in opdracht van”De kleine zusters van
de Heilige Joseph” en heette toen “Sanatorium St. Joseph Heilbron”.
Zoals uit de naam is af te leiden deed het dienst als sanatorium,

aanvankelijk alleen voor mensen met longziekten later ook andere
kwalen. Broeder Aloysius behandeld de patiënten met kruiden en met de
koudwater kuur. In het sanatorium verbleven de rijke mannelijke
kuurgasten die van over de hele wereld naar Heerlen kwamen om te
kuren. Met de ontwikkeling van de medische wetenschap nam de
belangstelling om te kuren af. Het gebouw werd een klooster en vanaf
1975 een verpleeghuis en verzorgingshuis voor en geleid door de zusters
zolang dat mogelijk was.
------------------------------------------Bij de openbare weg linksaf en in een boog linksaf terug naar het
beginpunt van de wandeling.
------------------------------------------Als laatste:
Ten gevolge van drugsoverlast was het niet meer fijn vertoeven in het
Aambos. Met operatie hartslag (2001) heeft men ook het Aambos onder
de loep genomen en men had allerlei wilde plannen om het bos op te
waarderen. Maar de Heerlenaren wilde dat het Aambos een bos bleef. En
zo bleef d’r Oambusj na herinrichting een bos om lief te hebben

