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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u via leuk paadje naar het buurtschap 
Retersbeek. Dan gaat het door velden naar de buurtschappen Weustenrade en Swier. Via mooi pad bereikt 
u Wijnandsrade, waar u de mooie kerk en het kasteel kunt bezoeken. De terugweg wandelt u over een mooi 
plateau naar de Luipersbeek en via leuk pad langs de golfbaan komt u weer bij het restaurant met terras 
waar wandelaars welkom zijn.  In Wijnandsrade passeert u twee horecagelegenheden. Aan de vijver in 
Wijnandsrade  staan zitbanken, ook een leuke plek om te pauzeren.  U kunt de route inkorten tot 5,6 km.  
 

Startpunt: Parkeerplaats Golf & Countryclub Hoenshuis, Hoensweg 17, Voerendaal. Parkeer op de 
parkeerplaats.  U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats bij kasteel Wijnandsrade (Panhuijsstraat 2a).  
Bij de vijver en bij de kerk in Wijnandsrade  zijn parkeerplaatsen.  
 

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. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,92 km  2.40 uur  30 m  51 m 
 

 
 

1034. VOERENDAAL 11,9 km – 5,6 km 
 
1.  Met uw rug naar de ingang gaat u L omhoog. 
Aan de T-splitsing gaat u R (groen/rood/geel) en 
loop dan over het links van de asfaltweg gelegen 
brede pad door de mooie lindelaan. Aan het einde 
van dit pad gaat u RD over de smalle asfaltweg. 
Loop links van de weg.  Na 200 m gaat u aan de 4-
sprong L (rood/blauw/zwart VO7) het fiets-
voetpad omhoog.  
 

(Hier ziet u rechts kasteel Puth. Het oorspronkelijk 
kasteel en hoeve dateren uit de 14e eeuw; het 
tegenwoordige kasteel met hoeve dateert uit de 17e 
eeuw). 
 

Steek na 500 m beneden het circa 4 km lange 
Retersbeekje over loop RD omhoog. Aan de 
doorgaande weg in het buurtschap Retersbeek 
gaat u R. Meteen daarna gaat u tegenover huisnr. 
74  L (zwart V07)  over het brede graspad, dat 
even verder een smal licht stijgend pad wordt, 
gelegen tussen hagen/afrasteringen. Boven buigt 
het pad naar links en volg het brede graspad 
langs de achtertuinen. Aan de 3-sprong gaat u RD 
over de veldweg.  
 

(Voorbij huisnr. 73 en tegenover de schuur rechts, 
kunt u L de brede  inrit inlopen langs 4 garagepoorten 
naar de ijswinkel IJsput met heerlijk schepijs in 
zelfgemaakte hoorntjes. Aan de doorgaande weg 
gaat u R en u bent bij de ijswinkel).  
 

2. Aan de 3-sprong bij zitbank, wegkruis type 
vliegermodel en grote varkensfokkerij gaat u 
scherp R (rood/zwart) over de veldweg. Na 800 m  
gaat u in de buurtschap Weustenrade aan de 3-
sprong bij de mooie vakwerkhoeve (18e eeuw) L 
(Kruisstraat) de asfaltweg omlaag. Aan de T-
splitsing bij groot wegkruis gaat u L 
(Luiperbeekstraat) omhoog.  
 

(Een eindje verder (huisnr. 58) passeert u rechts een 
herbouwd vakwerkwerkhuis met muur van leem).  
 

Bij (vakwerk)boerderijtje (no.61) met muurkruis 
wordt de asfaltweg een  veldweg. Negeer veldweg 
links.  Aan de 3-sprong gaat u R.   
 

(Degene die 5,6 km loopt, gaat hier RD. Na 100 m 
gaat u L over het (gras)pad. Bij zitbank en bosrand 
buigt het pad naar rechts. Het pad maakt dan een 
haakse bocht naar links en voor weiland een haakse 
bocht naar rechts.  Aan de 3-sprong, op de hoek van 
de afrastering van weiland, gaat u L. Ga dan verder 
bij **** in punt 5).  
 

Na 50 m gaat u L het grindpaadje, gelegen tussen 
akkers, omlaag. Het pad maakt twee haakse 
bochten en volg dan de veldweg/graspad  
omhoog.   

3. Aan de kruising bij de witte St. Isidoruskapel 
(2000) en zitbank gaat u R (rood) de veldweg 
omlaag, die beneden links omhoog buigt.                   
 

(Boven, bijna aan het einde van de veldweg, ziet u 
links in het weiland mogelijk alpaca’s).   
 

In het buurtschap Swier steekt u bij hangklok de 
voorrangsweg over en loop bij verbodsbord RD 
(rood) de veldweg omlaag.  
 

(Beneden steekt u de Bissebeek over, een zijbeekje 
van de Geleenbeek).  
 

Aan de ongelijke 4-sprong gaat u bij gedichtpaal 
L (rood) over het smalle pad. Volg nu geruime tijd 
dit pad langs akkers en met links beneden het 
stroomgebied van de Hulsbergerbeek, die hier 
vlakbij in de Bissebeek 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. Negeer meteen zijweg rechts.   
 

(Als u hier wel R gaat en de eerste weg L neemt, dan 
komt u bij het gezellige café I gen Dörp, een leuke 
pauzeplek).   
 

Aan de 3-sprong RD. Meteen daarna voorbij de 
parkeerplaats gaat u bij infobord RD over het 
asfalt- voetpad met links van u de vijver.   
 

(Hier staan ook zitbanken, een fijne pauzeplek na 6,5 
km Rechts ziet u hier aan de kerkmuur een groot 
Calvariekruis.  
 

Als u hier voor het voetpad 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 mooi glas-in-
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.  
 

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). 
 

4. Aan het eind van de vijver/voetpad gaat u R  
over de asfaltweg. Na 30 m gaat u  L over de 
parkeerplaats langs cafetaria Wienandsrao, ook 
een leuke pauzeplek. Aan het eind van de 
parkeerplaats gaat u het trapje op. Steek via 
oversteekplaats de doorgaande weg over en ga 
bij wegkruis en zitbank L over het paadje.  
 

(Rechts ziet u het mooie kasteel  waar u een kijkje 
kan nemen.  
 

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).  
 

U steekt meteen het Hulsbergerbeekje over. Even 
verder volgt u het paadje dat achter de prachtige 
lindebomen loopt, parallel aan de stijgende 
doorgaande weg. (Aan deze mooie allee staan ruim 
200 lindebomen). Boven neemt u de eerste 
asfaltweg R (De Velde nr. 61). Waar de asfaltweg 
naar links buigt, negeert u bij gedichtpaaltje 
veldweg rechts. Vlak daarna voorbij het bedrijf 
Luijten Groentechniek wordt de asfaltweg een 
brede veldweg, die u  1 km RD volgt. (Een eindje 
verder ziet u boven voor u de St. Remigiuskerk in 
Klimmen). Na 700 m buigt de veldweg links 
omlaag.  
 

(Voor u in de verte ziet u de hoogstgelegen 
woontoren van Nederland (Parc Imstenrade) en de 
520 m lange indoor skibaan Snow World Landgraaf, 
die gelegen is op de helling van de steenberg van de 
voormalige steenkolenmijn Wilhelmina).  
 

U passeert links een stal en loopt nog even RD.   
 

(Deze stal is het restant van hoeve De Velde. In 1817 
werd de hoeve door brand verwoest en is daarna 
weer opgebouwd. In de winter van 1968/1969 is de 
toen in slechte staat verkerende hoeve gesloopt).  
 

U passeert de Bissebeek, een zijbeek van de 
Geleenbeek..  Let op! Waar de veldweg voor grote 
akker en bij ijzeren hek naar rechts buigt, gaat u L 
over het paadje met links van u afrastering.   
 

(Dit paadje wordt ook wel eens omgeploegd. Is dit zo, 
gewoon er over heen lopen. Door het links gelegen 
natuurgebiedje stroomt het Bissebeekje).  
 

Aan het einde van de akker bij  ijzeren hek buigt 
het pad rechts omhoog.  Boven aan de T-splitsing 
gaat u L over de veldweg.  Bij de grote 
rijksmonumentale carréhoeve “Nieuwe Bongerd” 
met poorttoren (17e/18e eeuw)  volgt u RD de 
smalle asfaltweg omlaag.   
 

5. Let op!  10 m vóór doorgaande weg gaat u bij  
trafokast R. Meteen daarna gaat u bij zitbank en 
poëziepaal  R over het paadje gelegen tussen 
akkers.  (Links aan de doorgaande weg bij wegkruis 
ziet u de mooie hoeve genaamd  “Rode Hoeve”). Na 
700 m buigt het pad naar links. Vlak daarna aan 
de 3-sprong, op de hoek van de afrastering, gaat 
u R.  **** Via betonnen bruggetje steekt u het 
Luiperbeekje over en loop de veldweg omhoog.   
 

(Boven passeert u twee zitbanken met rondom weids 
uitzicht).   
 

Aan de 4-sprong gaat u RD de asfaltweg omlaag. 
Steek in Retersbeek de voorrangsweg over en ga 
RD over het graspad. Bij twee ijzeren hekken 
steekt u het Retersbeekje weer over en volgt u RD 
het paadje dat even verder langs een grote akker 
en bosstrook loopt. Na 100 m loopt bij golfterrein 
RD. Loop RD over het gras gelegen tussen akker 
en de op afstand van elkaar staande paaltjes, die 
boven wit van kleur zijn.  
 

(Op de rechts gelegen grote akker zijn overblijfselen 
gevonden van de grote Romeinse Villa (hoeve) Ten 
Hove, die een oppervlakte van meer dan 6 hectare 
had. Van 1985 tot 1987 werd op het terrein  door de  
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem 
onderzoek  een grootste opgraving uitgevoerd 
Daarbij zijn tal van vondsten gedaan. Rond 50 na 
Chr. werd hier waarschijnlijk al de eerste stenen villa 
gebouwd van bescheiden afmetingen, die in de loop 
van de 2e en 3e eeuw is uitgebreid. De villa bestond 
uit meerdere gebouwen. Waarschijnlijk werd de villa 
in de loop van de 3e eeuw verwoest).   
 

Na 500 m verlaat u het golfterrein en ga L over het 
pad gelegen in bomenlaan.  
 

(Waar u het golfterrein verlaat, staat rechts op steen 
een bordje met info over de Romeinse weg “Via 
Belgica).  

 

Na 100 m gaat u aan 3-sprong R (Hoensweg) 
omlaag. U  komt weer bij de carréboerderij waar u 
via het poortgebouw de binnenplaats oploopt.  

 

Het Hoenshuis, heeft zijn naam ontleend aan de bewoning van de tak van de grafelijke familie Hoen. In de 14e 
eeuw was het huis een kasteel. Van dit  kasteel is slechts een stuk mergelstenen muur overgebleven. In de loop 
van de 17e en 18e eeuw raakt het kasteel in verval. Het goed bleef in de handen van nazaten van de familie Hoen 
tot deze het goed in de 19de eeuw verkochten. Rond 1880 is het kasteel door de toenmalige eigenaar volledig 
opnieuw opgebouwd tot de huidige carréboerderij. In de jaren 1980 zijn de landerijen en gebouwen omgevormd tot 
golfterrein met clubhuis.  


