
 

110. VOERENDAAL 6,7 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
Een gemakkelijke route door de groene omgeving van Voerendaal langs monumentale boerderijen, mooie 
vijvers en kastelen. Aan het eind kunt u een heerlijk ijs eten. 
 

 
 
Startpunt:  IJssalon Bie Chantal, Furenthela 1, Voerendaal 
(Tegenover de Ijssalon is een grote parkeerplaats Kerkplein 49. Vlakbij bij de ingang van het kerkhof/ 
uitvaartcentrum is nog een grote parkeerplaats (Kerkplein 43)). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 6,72 km  1.30 uur  8 m  8 m 

 
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/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100084271203010


 

 
 

110. VOERENDAAL 6,7 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van de ijssalon 
gaat u L door de winkelstraat/voetgangerszone. 
Steek bij pleintje de asfaltweg over en loop RD 
richting vijver. Voor de vijver gaat u R en volg nu 
het asfalt- voetpad langs de huizen en de vijver.  
(Voordat u R gaat, ziet u links het kunstwerk “de 
Waterschittering”). Aan de T splitsing L over het 
klinkerweggetje. Na het bruggetje gaat u meteen  
R over de asfaltweg. Meteen daarna aan de T-
splitsing gaat u R  over het asfaltpad met links 
van u de volgende vijver.  Negeer zijpaden rechts 
en twee doodlopende paden links. (U blijft dus 
langs de vijver lopen). Aan het eind van de vijver, 
waar het asfaltpad naar links buigt,  gaat u voor 
twee zitbanken en afvalbak R het pad omhoog en 
steek boven het bruggetje over. Aan de asfaltweg 
gaat u L. Negeer twee zijwegen rechts. Aan de 4-
sprong bij fiets- en voetpad gaat u R (Keerberg). 
Aan de kruising loopt u RD.                                         
 

2.  Aan de doorgaande weg bij herberg gaat u R 
(Valkenburgerweg).  
 

(U passeert de grote hoeve Lindelauf uit 1724 
(nr.46)).  
 

Aan de Mariakapel (1938) gaat u R 
(Tenelenweg). Neem nu de tweede weg L 
(Clermontstraat). Aan de T-splitsing gaat u L 
(geel). (Volg vanaf nu de gele route tot nader order). 
Negeer zijpaden en loop RD. Voor het mooie 
kasteel Haeren gaat u R.   
 

(Het huidige kasteel is gebouwd op fundamenten van 
een kasteel uit de 13e eeuw. De eerste bewoners 
hadden familiebanden met de familie die kasteel 
Borgharen bij Maastricht bezat. In 1742 brandde het 
kasteel, dat  sinds 1720 in eigendom was van de 
Akense textielbaron Von Clermont, af. De 
gefortuneerde eigenaar, die gek was op kastelen en 
buitenhuizen, liet het meteen weer herbouwen in de 
Rocco stijl die op dat moment modern was). 
 

De asfaltweg wordt een veldweg. Negeer veldweg 
rechts.  Loop onder het hoge spoorwegviaduct 
door van de spoorlijn Heerlen-Maastricht en ga 
meteen R (geel) over het pad met links het 
Hoensbeekje en rechts boven de spoorlijn.   
 

(Een eind verder ziet u links het golfterrein waarop 4 
prachtige wilgenbomen staan).  
 

3. Na 500 m gaat u bij het volgende 
spoorwegviaduct L de smalle asfaltweg/lindelaan 
omlaag.  U passeert het clubhuis van de Golf- en 
Countryclub Hoenshuis.  
 

(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. Rond 1880 
is het vervallen kasteel door de toenmalige eigenaar 

volledig opnieuw opgebouwd tot de huidige 
carréboerderij). 
 

Aan de T-splitsing gaat u R over het brede pad 
door de lindelaan met rechts de asfaltweg. Aan 
het einde van dit pad loopt u RD de smalle 
asfaltweg/lindelaan omlaag. Loop links van de 
weg.  Na 250 m gaat u aan de 4-sprong R over het 
asfalt- fietspad.  
 

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

U steekt het Hoensbeekje over. Waar het 
asfaltpad bij trafokasten naar rechts buigt, gaat u 
L via draaihekje/veerooster over het pad met links 
het Oud Voerendaals Molenbeekje. Negeer 
zijpaden.  
 

(Aan het eind van het pad stroomt het Oud 
Voerendaals Molenbeekje via duiker in het 
Hoensbeekje). 
 

Aan de doorgaande weg gaat u R over het 
fietspad. Loop onder het spoorwegviaduct door 
en ga meteen bij verbodsbord L (fr. 54) over de 
smalle asfaltweg. Na 50 m gaat u R over het 
asfaltpad, dat u  RD  volgt door het Cortenbacher 
Bos. Let op! Tegenover weiland, gaat u L over het 
bospad. (U verlaat hier de gele route).   
 

4. Aan de 3-sprong in het bos gaat u L. Steek via 
bruggetje het Cortenbach beekje, een zijbeekje 
van de Hoendsbeek, over en ga meteen R met 
links het mooie omgrachte kasteel Cortenbach.    
 

(Het oorspronkelijk kasteel was een burcht uit de 14e 
eeuw. In 1682 werd het kasteel gekocht door de 
Akense wolhandelaar Herman Lamberts, die het 
gebouw ingrijpend liet verbouwen. Het enige dat 
overeind bleef staan waren de twee ronde torens, 
vermoedelijk de hoektorens van de voorburcht Het 
huidige herenhuis stamt uit 1713.   
 

In het kasteel is het hoofdkantoor van Vebego 
gehuisvest, een internationaal opererende 
familieonderneming op het gebied van facilitaire 
dienstverlening en zorg o. a het bedrijf Hago). 
 

Aan de asfaltweg bij infopaaltje en zitbank gaat u 
R door de  eikenlaan. Negeer zijpaden. Aan de 
kruising bij groot wegkruis gaat u RD 
(Cortenbacherstraat/). Bijna aan het einde van 
deze straat, waar de asfaltweg naar rechts buigt, 
loopt u RD over het fietspad.   
 

5. Aan de T-splitsing voor het appartementen- 
complex Porta Ventura gaat u R (Kerkplein) en 
negeer meteen zijweg rechts. U komt weer bij Bie 
Chantal, de sponsor van deze wandeling, waar u 
nog iets kunt eten of drinken. Heerlijk ijs! 


