1096 WIJNANDSRADE 11,5 km – 7,3 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze licht heuvelachtige wandeling met weidse uitzichten, loopt u naar de buurtschap Vink. Via o.a.
mooie holle veldwegen loopt u naar de buurtschap Aalbeek met leuk wandelcafé De Wandelgids. Dan volgt
u een prachtig paadje langs de Platsbeek naar de buurtschappen Helle, Brand en Tertsraten. Vervolgens
loopt u naar de buurtschap Nierhoven met zijn mooie visvijvers, waaraan veel zitbanken staan. Dan loopt u
weer een stukje langs de Platsbeek en komt u in de buurtschap Tervoorts. Via holle veldweg passeert de
mooie windmolen van Hunnecum. Via veldwegen met rondom weids uitzicht loopt u terug naar het
startpunt. U kunt de route inkorten tot 7,3 km.

blz 2 van 3
GPS-afstand 11500 m, hoogteverschil 49 m en looptijd 2.30 uur.
Startadres: Wandelcafé De Blauwe Steen, Blauwe Steen, 11a, Wijnandsrade.
U kunt ook starten (beide afstanden) in de buurtschap Brand (nabij Branterweg 3, Nuth) en dan na 7 resp.
3, 5 km pauzeren bij wandelcafé De Blauwe Steen. Met uw rug naar huisnr. 3 gaat u R. Ga dan verder bij ****
in punt 3.
U kunt ook gebruik maken van een van de drie wandelarrangement (vriendelijke prijzen). U start dan
bijvoorbeeld met koffie en vlaai en sluit af met bv een kop soep of plankje met diverse lekkerneijen.
Informeer even voordat u start met de wandeling. Groepen v.t.v. even bellen. Geopend vanaf 12 uur. Za en
zo vanaf 9,30 uur. Donderdag gesloten.

1096 WIJNANDSRADE 11,5 km – 7,3 km
1. Met uw rug naar het café gaat u R. Na bijna 100
m gaat u bij zitbank, poëziepaal en verbodsbord
R over veldweg. Aan de 3-sprong gaat u bij
volgend verbodsbord R (groen) de holle veldweg
omlaag met links de bosrand. Na 250 m, aan het
eind van het rechts gelegen weiland, gaat u bij
bord “voetpad” R het grindpad, gelegen tussen
twee afrasteringen, omhoog. Aan de asfaltweg bij
de witte carré hoeve (1781) in de buurtschap Vink
gaat u R. Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing bij
zitbank, poëziepaal en de kapel van Onze Lieve
Vrouw van de Altijddurende Bijstand (1930) L
omlaag. Na 40 m gaat u bij lantaarnpaal nr. 1514
R (blauw) over het dalend pad langs huisnr. 5.
Aan de 3-sprong bij regenwaterbuffer Vink gaat u
RD (blauw) het smalle pad omhoog. Aan de
omgekeerde Y-splitsing bij poëziepaal en
volgende regenwaterbuffer gaat u RD (groen) de
veldweg omhoog. Aan de kruising bij poëziepaal
gaat u R (rood) de holle veldweg, waarin een
grote dassenburcht ligt, omhoog. Vlak daarna
gaat u aan de 3-sprong bij zitbank R (rood) de
holle weg omhoog. (Boven loopt u over het Plateau
van Schimmert). Steek de doorgaande weg
Hulsberg – Nuth over en loop RD (rood) over de
veldweg.
2. Steek vlak daarna de asfaltweg over en loop bij
verbodsbord RD (Puttersweg 1 -1A/rood). Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong L (rood) over de
veldweg.
(Een eindje verder ziet u links in de verte de sinds
2014 niet meer in gebruik zijnde 38 m. hoge
rijksmonumentale watertoren (1927) in Schimmert
ook wel de Reus van Schimmert genoemd. Als je
boven in de toren staat kun je bij helder weer het op
46 km vogelvlucht hooggelegen Ardennengebied
rond Baraque Michel zien).

Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw/rood) de holle
veldweg omlaag. Beneden bij de O. L. Vrouw van
het Heilig Hartkapel in de buurtschap Aalbeek
(tegenover het leuke wandelcafé De Wandelgids,
fijne pauzeplek) gaat u R de doorgaande weg
omlaag.
(Deze kapel is in 1952 gebouwd door de Jonkheid
Aalbeek om jaarlijks dienst te doen als rustaltaar bij
de processie. De route volgend ziet u even verder
rechts bij toegangshek van weiland mogelijk
alpaca’s).
Na 100 m gaat u bij huisnr. 62 en bij picknickbank
R (Hellerweg) de doodlopende asfaltweg, die
even verder een grindweg wordt, omlaag. Volg
dan de veld- grindweg RD met rechts van u de
Platsbeek. De veldweg wordt bij woning een smal
pad (Omlooppad). U passeert een nauwe
doorgang en loop R/RD door het weiland met
rechts de Platsbeek en u passeert boven een
zitbank. (Een genietplekje gelegen op het Landgoed
Puttersdael). Voorbij
de volgende nauwe
doorgang loopt u RD het pad omhoog. (Bij twee
houten hekken en bij hoogspanningskabels passeert
u links het bord “Boze moeders”). Aan de asfaltweg
gaat u R omhoog. Meteen daarna gaat u bij
stenen veldkruis, verbodsbord en bij zitbank ter
nagedachtenis aan Paul Baggen L (bruin/Weg aan
de Helgats) het mooie (bos)pad omhoog.
3. Aan de Y-splitsing gaat u L (bruin/rood-wit)
door de ijzeren doorgang en volg het smalle
bospad omhoog met links van u de steile
boshelling. (Links beneden ziet u woningen in de
buurtschap Helle). Voorbij boomhutten wordt het
pad een smal dalend pad langs afrastering van
weiland. Aan de brede veldweg gaat u L
(Brandtweg). Meteen daarna gaat u aan de 3-

sprong bij zitbank R (groen/wit-rood/Branterweg)
de asfaltweg omhoog.
(U passeert boven in de buurtschap Brant enkele
e
monumentale boerderijen (nrs. 22 t/m 16) uit de 18
eeuw).
**** Aan de 3-sprong gaat u L (Terstraten/witrood) omlaag. U steekt de Platsbeek over. Meteen
daarna gaat u bij zitbank en voor het
plaatsnaambord
Terstraten
R
(Driesschenweg/blauw) over de veldweg. (Links
ziet u in de buurtschap Terstraten de mooie klokgevel
van de witte hoeve uit 1740). Boven aan de
asfaltweg voorbij de mooie rijksmonumentale
carréboerderij (no. 2) uit 1733 gaat u L (groen)
holle veldweg omhoog.
(Degene die 7,3 km loopt, gaat hier RD. Aan de
ruime 3-sprong, met in het midden een zitbank, gaat
u R (blauw). Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u R
(blauw) en u loopt de buurtschap Tervoorst binnen.
Aan de kruising bij picknickbank loopt u bij bijzonder
weg(boom)kruis RD (rood/wit-rood). Ga dan verder
bij **** in punt 5).
Negeer zijweg scherp rechts en loop RD (groen)
verder omhoog.
4. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij
veldkruis RD verder omhoog. Steek bij zitbank en
regenwaterbuffer de voorrangsweg over en loop
RD (blauw/wit-rood) de veldweg omhoog.
(Boven heeft u links mooi zicht op o.a. de toren van
de Remigiuskerk in Schimmert. Voor u ziet een huisje
dat staat bij het vliegveld van modelvliegclub
Thermiek “58).
Aan de 3-sprong gaat u R de veldweg omhoog
langs gaspaal Q8291. Bij landbouwbedrijf Meels –
Agro BV steekt u de doorgaande weg over en
loop RD (blauw) over de veldweg, die u geruime
tijd RD volgt en die een eindje verder links
omhoog buigt. (Boven heeft u lopend over het
Plateau van Schimmert rondom weids uitzicht). Na
800 m. gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing bij
uitstroom van regenwaterbuffer Wienweg R de
holle veldweg omlaag. Vlak daarna gaat u aan de
3-sprong RD verder omlaag. Aan de 3-sprong bij
zitbank, wegkruis en twee Mariakapelletjes aan
boom (Mariaheukske) gaat u R de holle asfaltweg
omlaag. Aan de T-splitsing in de buurtschap
Nierhoven gaat u R. Meteen daarna gaat u L het
asfalt- voetpad omlaag. Voor de vijver gaat u R
over het asfaltpad. Aan de 4-sprong bij
parkeerplaats gaat u L het asfalt- voetpad
omlaag.

blz 3 van 3
(Rechts ziet u het witte landhuis “Huis Nierhoven”
daterend uit circa 1550).
Volg nu RD het pad tussen de twee vijvers door
en steek vervolgens de brug over. (Hier aan de
vijvers staan verschillende zitbanken).
5. Negeer meteen zijpad links. Vlak daarna gaat u
aan de 3-sprong bij infobord R met rechts de
vijver met klein eiland. Neem nu het eerste pad L
(blauw). Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L
(blauw) met rechts afrastering van dierenweide
en links van u het meanderende Platsbeekje, een
zijbeekje van de Geleenbeek.. Aan de kruising bij
brug gaat u RD (blauw) verder langs het beekje.
Aan de 3-sprong bij klinkerweg en picknickbank
gaat u L (blauw) over het klinker- tegelpad verder
langs de beek. Voorbij brug over de Platsbeek
gaat u L de asfaltweg omhoog. Boven aan de Tsplitsing in de buurtschap Tervoorst gaat u R
(rood/blauw). (Na 100 m passeert u rechts de
voormalige basisschool de Populier (nr.90)). Aan de
4-sprong bij picknickbank gaat u bij het
bijzondere weg(boom)kruis L (rood) **** en loop
even verder bij verbodsbord de holle veldweg
omhoog.
(Bijna boven ziet u schuin links voor u het grote
Zorgcentrum Op de Toren (2013) in Nuth waarin de
nieuwste technologieën (domotica) zijn verwerkt.
Boven passeert u bij zitbank de beltkorenmolen van
e
e
Hunnecom (1882). Deze is elke 1 en 3 zaterdag
van de maand tussen 13:00 en 16:00 uur geopend. U
kunt er o.a. bakmeel en pannenkoekmeel krijgen. De
molenaar vertelt u graag hoe de molen werkt. Beslist
even binnenlopen).
Aan de voorrangsweg bij groot muurkruis gaat u
R over het trottoir. Steek bij plaatsnaambord
Hunnecum via de vluchtheuvel de voorrangsweg
over en ga R over fietspad. Meteen daarna gaat u
L (wit-rood). Aan de ongelijke 4-sprong bij groot
wegkruis en de mooie met speklagen gebouwde
rijksmonumentale carréhoeve (1824) gaat u bij
verbodsbord L (blauw) de veldweg omhoog. (Een
eind verder heeft u boven links bij helder weer mooi
uitzicht o.a. in de verte op de 44 m hoge watertoren
in Vrieheide (Heerlen)). Na bijna 500 m gaat u aan
de
4-sprong
bij
kapelletje
genaamd
’t
Sjtaeveshuuske R omhoog.
(Dit is de oudste kapel van Wijnandsrade vernoemd
naar de heilige Stephanus, patroonheilige van de
parochie. De huidige kapel dateert uit 1922).
Negeer zijpaden. Aan de asfaltweg gaat u L u
komt weer bij het café, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het terras tegen
vriendelijke prijzen nog iets kunt eten of drinken.
Binnen heeft u mooi zicht op de manege.
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