62 WIJNANDSRADE 12,7 km
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blz 2 van 4
Een mooie gemakkelijke en vlakke wandeling over veldwegen en smalle paden langs de prachtige kastelen
van Hoensbroek en Wijnandsrade. Verder langs weilanden, akkers en fruitboomgaarden met mooie
vergezichten. Halverwege kunt u pauzeren bij Wandelcafé de Blauwe Steen (met terras) of bij hoeveterras
Roebroekhoeve. (Dagelijks open vanaf 10.00 uur. Zondag gesloten).
GPS- afstand 12700 m, looptijd 2.40 uur en hoogteverschil 50 m.
Startpunt: Parkeerplaats Cafetaria Wienandsroa, Panhuijsstraat 2a, Wijnandsrade.
Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

62 WIJNANDSRADE 12,7 km
1. Met uw rug naar de ingang van het cafétaria
gaat u L en loop het trapje omhoog. Steek de
doorgaande weg over en ga bij wegkruis en
zitbank L door de prachtige lindelaan omhoog
richting Swier. Volg het paadje dat even verder
achter de lindebomen loopt, parallel aan de
stijgende doorgaande weg. (Aan deze mooie allee
staan ruim 200 lindebomen).Boven gaat u R (De
Veldweg nr. 61) over de asfaltweg. Waar de
asfaltweg bij gedichtpaal en het bedrijf Luijten
Groentechniek links omhoog buigt, gaat u bij
verbodsbord R?RD (blauw) over de holle
veldweg. Na 700 m, aan het einde van het
rechtsgelegen “oude” bos, gaat u bij gedichtpaal
en bordje “Geleenbeekdal” R (rood) het pad
omlaag. Voorbij zitbank en gedichtpaal buigt het
pad naar links en volg het bospad 500 m RD door
de Hulsbergerbeemden. Via bruggetje steekt u
het Hulbergerbeekje over.
2. Aan de asfaltweg in het buurtschap
Wissengracht (Hulsberg) gaat u RD. Aan de 3sprong bij zitbank gaat u RD (rood). Na 100 m
gaat u tegenover de door de Hulsbergsche
jonkheid in 1937 gebouwde Mariakapel bij
verbodsbord R (rood) de holle veldweg omhoog.
(Boven heeft u mooi uitzicht. De schuilhut, met
bovenop een ooievaarsnest, staat op het terrein waar
de paardenrijvereniging RV Pegasus (1945) jaarlijks
(Pinkstermaandag)
dressuurspringen
crosswedstrijden houdt).
Steek boven de doorgaande weg Hulsberg –
Wijnandsrade over en loop bij verbodsbord RD
(rood/groen) over de veldweg. Beneden aan de 4sprong gaat u R (groen) met links boven een
laagstamboomgaard, die na de bloesemtijd (mei)
tot de oogst (sept/okt) afgedekt is met fijnmazige
hagelnetten.
3. Aan de 3-sprong bij poëziepaal gaat u R (Weg
achter de Vinkenweide) over het (gras)pad met
links een grote regenwaterbuffer Negeer bij
regenwaterbuffer Vink zijweg links.

(Op het einde van het pad is aan het huis rechts
(no.5) de gevelsteen te zien van een beeltenis van
Clemens I, één van de eerste pausen; patroonheilige
van het naburige Hulsberg. De steen is afkomstig van
het voormalige gemeentehuis van Hulsberg, gesloopt
in 1974).
Aan de T-splitsing in de buurtschap Vink gaat u L
de asfaltweg omhoog. Vlak daarna aan de 3sprong bij de kapel van Onze Lieve Vrouw van de
Altijddurende Bijstand (1930) loopt u RD
(Groeneweg).
(Een eindje verder ziet u links de 65 m hoge
kerktoren van de St. Remigiuskerk (1924-1926) in
Schimmert. Achter u heeft u mooi uitzicht over
Parkstad o.a. op de 520 m lange indoor skibaan
Snow World Landgraaf, die gelegen is op de helling
van de steenberg van de voormalige steenkolenmijn
Wilhelmina en waarop bijna 10000 zonnepanelen
liggen).
Aan de 3-sprong bij wegkruis buigt de asfaltweg
naar rechts (blauw). (U passeert het Wandelcafé
De Blauwe Steen). Aan de 3-sprong voorbij
hondenhotel Patricia (nr. 11) en bij poëziepaal en
zitbank,
met
de
spreuk
waar
iedere
paardenliefhebber het wel eens mee zal zijn, gaat
u bij verbodsbord R over de asfalt- veldweg.
4. Aan de volgende 3-sprong gaat u bij volgend
verbodsbord RD (groen) met rechts bosrand.
Negeer zijpaden. Aan de kruising bij kapelletje
genaamd
’t
Sjtaeveshuuske
gaat
RD
(groen/blauw/wit-rood)
met
rechts
de
bosrand/achtertuinen van woningen.
(Dit is de oudste kapel van Wijnandsrade vernoemd
naar de heilige Stephanus, patroonheilige van de
parochie. De huidige kapel dateert uit 1922. De route
volgend ziet u links de wieken van de molen in
Hunnecom).
Aan de Y-splitsing gaat u R het holle pad omlaag
met rechts achtertuinen. Negeer zijpaden en volg
geruime tijd het dalende holle pad RD (wit-rood).

Steek beneden na 700 m bij boomkruis de
doorgaande weg over en loop RD over de
veldweg. Aan de 5-sprong bij veldkruis neemt u
de tweede weg L (rood)..
5. Aan de asfaltweg in de buurtschap Laar gaat u
L (rood). Net voor het plaatsnaambord Hellebroek
gaat u R (Brakkendergats) omlaag.
(Als u wilt pauzeren, kunt u naar de zorgboerderij A
gen Ling/Roebroekhoeve lopen (250 m). Loop hier
dan RD en bij huisnr. 62a komt u bij de zorgboerderij
waar u binnen of op het terras iets kunt nuttigen. Er is
ook een winkel met streekproducten).
Loop onder het autowegviaduct door van de A76. Aan de 3-sprong gaat u R over de smalle
asfaltweg. (U loopt nu tussen de spoorlijn en
autoweg door). U passeert carréboerderij Hof
Laar.. Voorbij de hoeve neemt u de eerste weg L
en steek de spoorwegovergang over. Negeer bij
herinneringskruis met de tekst “Ich wós dats-te
kaoms” grindweg rechts en loop RD over de
smalle asfaltweg (fietspad).
(Dit kruis is hier geplaatst ter nagedachtenis aan de
14 jarige Naomi Verkerke uit Nuth, die op 6 maart
2001 toen ze met vriendinnen op weg was naar
school, hier bij de toen nog onbewaakte
spoorwegovergang onder een trein is gekomen. Hier
ligt carréboerderij “Hof Laar” (tegenwoordig (2018):
De Naamse Steen). De boerderij is het enige
overblijfsel van het Huis Laar, dat een leengoed was
van de abdij Rolduc (Kloosterrade). Eind 18e of
begin 19e eeuw werd het huis, dat reeds in de 17e
eeuw vervallen was, gesloopt. Het gebouw, zoals
het er nu nog staat, dateert van ± 1850. De hof wordt
voor het eerst genoemd in 1262).
Een eind verder steekt u bij zitbank via brug de 48
km lange Geleenbeek over, die vlakbij
Stevensweert in de Maas stroomt. Negeer
klaphek rechts en een voetpad links omhoog. Een
eindje verder passeert u rechts de grote visvijver
genaamd “De Droomvijver”.
(In 1951 is deze grote visvijver gegraven en was
bestemd voor de ontspanning van vele mijnwerkers,
die hier woonden.
6. Aan de T-splitsing in Hoensbroek gaat u R
over de brede asfaltweg met rechts van u de
grote visvijver en links het imposante kasteel
waarvan de binnenplaats vrij te bezoeken is.
(Kasteel Hoensbroek of Gebrookhoes is een van de
grootste kastelen van Nederland. Dit imposante
waterkasteel geldt als de grootste burcht tussen Rijn
en Maas en is het enige kasteel in Nederland met
twee voorburchten. Het bevat niet minder dan 67
zalen, vertrekken en ruimtes. Het oudste gedeelte
van het kasteel, met name de hoge ronde toren,
dateert van rond 1360 Tegen betaling kunt u met een
rondleidingboekje het kasteel zelf verkennen).
Negeer zijwegen. Aan de T-splitsing gaat u R
(Terlinderweg) omhoog. Negeer doodlopende
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zijweg rechts. Negeer boven bij sportcomplex van
FC Hoensbroek zijweg links en steek via de brug
de spoorlijn en autoweg over.
(Net achter deze brug staat de
herenhoeve Terlinden (17e eeuw)).

grote

witte

7. Aan de T-splitsing gaat u R het fietspad
omlaag. (Rechts beneden passeert u een bunker uit
de 2e wereldoorlog). Aan de kruising bij restaurant
in het buurtschap Brommelen gaat u R. Voor
huisnr. 21 steekt u de Bissebeek over, die hier
vlakbij in de Geleenbeek stroomt. Vlak daarna
gaat u L over de smalle asfaltweg, die een
veldweg wordt. Let op! Na 120 m gaat u L (groene
driehoek) over het smalle kiezel/grindpad langs
de houten afrastering. Voor poel buigt het pad
naar rechts. Dit pad wordt later een veldweg.
8. Aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank gaat u RD
(rood) over het smalle pad. Volg nu geruime tijd
dit pad langs de akkers en met links beneden het
stroomgebied van het Bissebeekje dat hier
samenvloeit met het Hulsbergerbeekje en onder
naam Bissebeek in de Geleenbeek stroomt. Na
600 m loopt u het bos in. (Meteen daarna loopt u
over een grote dassenburcht). Negeer zijpaden
links omlaag en volg het pad boven door de
bosrand RD (rood). Aan de 3-sprong bij speeltuin
in Wijnandsrade gaat u L (rood). Negeer zijpaden
en loop RD (rood) met voorbij de speeltuin rechts
van u achtertuinen van woningen. Waar het
bospad een klinkerweg wordt, gaat u L (rood) het
smalle pad omlaag met links van u een weiland.
(Hier heeft u mooi zicht op de H. Stephanuskerk.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerk in
februari 1943 door een tijdbom getroffen. Een
geallieerd vliegtuig moest voortijdig zijn explosieve
last lossen. Na twee dagen ontplofte de bom. De
toren en een groot deel van het schip stortten in).
Beneden aan de asfaltweg bij glascontainer gaat
u L (rood) omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat
u L (rood) omlaag
9. Beneden aan de asfaltweg bij glascontainer
gaat u L (rood) omhoog. Boven aan de T-splitsing
gaat u L (rood) omlaag. Negeer meteen zijweg
rechts. Aan de 3-sprong voor parkeerplaats gaat
u L (Panhuijsstraat).
(Als u hier RD loopt en dan meteen R (Körnerstraat
over de klinkerweg gaat, dan komt u via het kerkhof
bij de ingang van de kapel. Via de kapel kunt u het
mooie interieur van de kerk met o.a. de mooie glasin-loodramen, preekstoel, en verschillende houten
Heiligen beelden bekijken. In de kapel hangt een
infobord waar u alles te weten komt over deze mooie
kerk. Op het kerkhof staan enkele zeer oude graven
waarvan een uit de 16e eeuw. Op het kerkhof hangt
aan de kerkmuur een groot Calvariekruis. Hier bij de
ingang van de kapel ziet u aan de overkant van de
kasteelgracht de motte Wijnandsrade, die omgeven
is door de kasteelgracht.

Op
deze
kunstmatige
heuvel
heeft
het
oorspronkelijke slot gestaan, waarschijnlijk een
donjon (verdedigingstoren) daterend uit de 12e/13e
eeuw).
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Aan de volgende 3-sprong gaat u R met rechts
van u de vijver en u komt weer bij het cafétaria,
de sponsor van de wandeling, waar u binnen of
op het terras nog iets kunt eten of drinken.

U kunt natuurlijk ook nog even het mooie kasteel Wijnandsrade bezoeken. Bij het kunstwerk “Harpspeelster” loopt
u via de hoofdingang de binnenplaats van de voormalige kasteelhoeve op. Rechts van deze binnenplaats staat het
kasteel. Het huidige kasteel is een gedeeltelijk omgracht gebouw bestaande uit drie vleugels om een binnenplaats.
Het oudste deel is de westvleugel, een oorspronkelijke verdedigbaar huis gebouwd tussen 1554 en 1563. In deze
vleugel bevindt zich de oorspronkelijke ridderzaal. De zuidelijke vleugel en de oostelijke vleugel zijn tussen 1717
en 1719 gebouwd. Grenzend aan het kasteel ligt de kasteelhoeve, de vroegere borchhof, bestaande uit drie
vleugels rond een grote binnenplaats.

