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Startpunt: Parkeerplaats Kasteel Hoensbroek, Klinkertstraat 118, Hoensbroek. 
Parkeer gratis op de grote parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,83 km  1.55 uur  33 m  66 m 
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Startpunt: Lunchroom Twenty Eight, Kouvenderstraat 35, Hoensbroek. (Betaald parkeren).  Start bij punt 5. 
 

Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling wandelt u vanaf het mooie Kasteel Hoensbroek 
langs een natuurgebied, een dierenpark en langs de Caumerbeek. Dan loopt u door een natuurgebied met 
prachtige vijvers en via verrassende paadjes loopt u over de Koumerberg naar het centrum waar u kunt 
pauzeren bij Lunchroom Twenty Eight. U wandelt geruime tijd over het traject van een voormalige 
mijnspoorweg de stad uit en dan struint u over leuke paadjes door het Geleenbeekdal. Via rondje om de 
prachtige Droomvijver komt u weer bij het kasteel.  U kunt ook starten bij de lunchroom, start dan bij punt 
5. 

 
 

1128. HOENSBROEK 8,8 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de 
kasteelingang en gaat u R over het pad met links 
de kasteelgracht.  Aan de doorgaande weg gaat u 
L over het trottoir langs de kasteelgracht en even 
verder heeft u prachtig zicht op het kasteel.  
 

(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). 
 

Vlak vóór brug over de Caumerbeek, plaatselijk 
Auvermoer genoemd, gaat u L over het grindpad 
met rechts de Caumerbeek. Aan de 4-sprong bij 
bruggetje gaat u RD over het asfaltpad. Meteen 
daarna gaat u aan de Y-splitsing bij zitbank  L door 
het dierenpark “Ridder Hoen Park” met o.a. lama’s 
en nando’s, die op struisvogels lijken.  (Hier in park 
staan enkele zitbanken). Aan de 3-sprong, met 
boom in het midden, gaar u R. Aan de Y-splitsing 
gaat u R. Vlak daarna steekt u schuin R de 
asfaltweg over en loop RD over het asfaltpad door 
het park. Aan de T-splitsing bij zitbanken gaat u L 
met rechts beneden de Caumerbeek.  Aan de 3-
sprong bij 2 zitbanken gaat u RD verder door het 
park.  Aan de kruising, met rechts een  brug, gaat 
u RD. Aan de 3-sprong gaat u RD langs 2 
zitbanken. Aan de rotonde gaat u RD (Gravin Von 
Schönbornlaan) over het voetpad langs een rij 
bomen en evenwijdig aan de links gelegen 
doorgaande weg.   
 

2. Aan de T-splitsing voor hondenuitlaatplaats 
gaat u R en via smalle brug steekt u de 
Caumerbeek over. Aan de asfaltweg gaat u L. 
Voorbij huisnr. 1 met trapgevel gaat u R over het 
asfaltpad. Aan de T-splitsing gaat u R. Meteen 

daarna aan de volgende T-splitsing in het bos gaat 
u R. Een eind verder wandelt via vlonderpad door 
een moerasgebied en volg verder het asfaltpad. 
Aan de 3-sprong gaat u L de brug over en volg het 
asfaltpad.  Aan de volgende 3-sprong  gaat u RD 
met links een mooie vijver.  Aan het eind van de 
vijver gaat u aan de T-splitsing L over het pad dat 
naar rechts buigt en een stijgend pad wordt. Aan 
de 4-sprong bij tunnel gaat u R omlaag. Aan de 3-
sprong gaat u L met rechts een greppel/slootje. 
Aan de T-splitsing voor grote  vijver met 
waterlelies gaat u schuin L over het graspaadje 
vlak langs het water.   
 

(U kunt hier ook L over het asfaltpad gaan. Boven, 
vlak voor zitbank, gaat u scherp L. Ga nu verder bij 
**** in punt 3).  
 

3. Aan het eind van de vijver loopt u RD over het  
gras omhoog. Meteen daarna  gaat u boven aan de 
4-sprong scherp L over het grindpad met links  de 
vijver.  Meteen voorbij zitbank gaat u schuin R het 
pad omhoog. **** Meteen daarna gaat u aan de Y-
splitsing R het steile pad omhoog.   Boven steekt u 
voorbij afsluitboom voorzichtig de doorgaande 
weg over en gaat u L over het tweerichtingen 
fietspad. Na 150 m negeert u klinkerweg rechts 
omhoog. Meteen daarna  gaat u  R het asfalt- 
voetpad omhoog. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat 
u RD het steile pad omhoog.  
 

(U loopt hier de heuvel Koumerberg omhoog, die een 
overblijfsel is van de steenberg van de voormalige 
steenkolenmijn Oranje Nassau III (1917 -1973). De 
heuvel is lokaal bekend onder de naam “de 
kolenberg”).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD over het licht stijgende 
asfaltpad.  Aan de T-splitsing gaat u R omlaag  
 

(U kunt hier naar een uitzichtpunt lopen. Ga dan hier 
aan de T-splitsing L. Vlak daarna aan de 3-sprong 
gaat u L over het asfaltpad dat even verder naar 
rechts buigt.  

http://www.lunchroom28.nl/
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U kunt hier ook rechts het steile grindpaadje omhoog 
lopen. Boven heeft u rondom mooi uitzicht o.a. op de 
grote Sint-Janskerk in Hoensbroek en op de overdekte 
skibaan SnowWorld Landgraaf) waarop bijna 10.000 
zonnepanelen liggen) .  
 

Beneden aan de T-splitsing gaat u R. Meteen 
daarna  aan de volgende T-splitsing gaat u L de 
klinkerweg omhoog.  Negeer na 30 m zijpad links.    
 

4. Let op!  10 m voorbij ijzeren toegangshek van 
weiland en circa 25 m voordat schuin links een 
grindpad omhoog gaat, gaat u L over het smalle 
gras- bospad.  
 

(Een eind verder passeert u links hondsroosstruiken).  
 

Aan de 5-sprong gaat u L het verharde pad (2e pad 
L) omlaag.  Aan de volgende 5-sprong gaat u RD 
het rechtse pad omlaag met links in de helling 
weer hondsroosstruiken. Boven aan de Y-splitsing 
gaat u R het pad omlaag.  Aan de kruising gaat u 
RD het steile asfaltpad omlaag.   
Beneden aan de 3-sprong bij tunnel gaat u R over 
het onverharde bospad. Vlak daarna gaat u aan de 
3-sprong RD.  Bij stuw in de Caumerbeek en bij 
trap en hooggeplaatste trafokast buigt het pad 
naar links.  
 

(Als u hier de trap omhoog loopt, ziet u boven de 
Caumerbeek waarin betonnen dammen zijn 
aangelegd).  
 

Negeer een eind verder bospaadje rechts.  Aan de 
rand van Hoensbroek gaat u voor huisnr. 5 R. 
Meteen daarna  gaat u aan de 3-sprong tegenover 
speeltuin L (Olof Palmestraat). Negeer zijwegen. 
Na 200 m. gaat u aan de 4-sprong L langs huisnr. 
5. Aan de voorrangsweg gaat u R (Prof. 
Eyckmanlaan). Negeer zijwegen. Aan de 3-sprong, 
waar de doorgaande weg naar links buigt,  gaat u 
schuin R het klinkerpad door het grote gazon 
omhoog.  
 

(U loopt hier door het 6,5 hectare grote Aldenhofpark, 
de plek waar tot 2006 o.a. portiekflats en de Lagere 
Technische School (ambachtsschool) stond).  
 

Aan de kruising met betonweg (fietspad) gaat u RD 
verder over het grote grasveld. Aan de Y-splitsing 
gaat u R. Meteen daarna steekt u via trappen de 
volgende betonweg (fietspad) over en loop verder 
RD over het grasveld. Aan de volgende betonweg 
gaat u R. Aan de 3-sprong gaat u L. Vlak daarna 
aan de 3-sprong bij halfronde bank gaat u bij 
afsluitpalen L over de betonweg.  
 

(Rechts ziet u een groot geel bijenhotel (www.bijen)).  
 

Bij lange rij afsluitpalen wordt de betonweg een 
klinkerweg. Aan de kruising bij de volgende 
halfronde zitbank gaat u L (Mr.Nolensstraat).  Aan 
de kruising gaat u R (Mr lebouillestraat).  Aan de T-
splitsing gaat u L door de Kouvenderstraat en bij 
huisnr. 35 komt u rechts bij Lunchroom Twenty 
Eight voor een pauze.  
 

5.  Met uw rug naar de ingang van de lunchroom 
gaat u L. Negeer de zijweg rechts en neem de 

eerste weg L  (Christiaan Quixstraat) de 
eenrichtingsweg omhoog. Aan de ongelijke 4-
sprong gaat u RD (Christiaan Quixstraat) omhoog.  
Aan de T-splitsing gaat u R (Spoordijkstraat). 
Meteen daarna gaat u schuin L het asfalt- voetpad 
omhoog. Meteen daarna gaat u boven aan de  T-
splitsing scherp L over het asfalt- bospad.  
 

(U loopt nu over het traject van de voormalige 
mijnspoorlijn, die van  Brunssum via Hoensbroek en 
Geleen naar de haven van Stein liep. Nu is het 
grotendeels  een smalle bosstrook die door 
Hoensbroek loopt).  
 

Beneden steekt u de klinkerweg over en loopt u 
RD het asfaltpad omhoog. Loop boven RD over de 
parkeerplaats/klinkerweg. Steek de asfaltweg over 
en volg RD het trottoir. Negeer zijweg links omlaag 
(Gebrookerplein). Steek de asfaltweg 
(Spoordijkstraat) en loop RD over de klinkerweg 
langs de parkeerplaatsen. Aan het eind gaat u RD 
het pad omlaag. Beneden steekt u de twee 
rijbanen over en loop RD omhoog verder over 
voormalig mijnspoor traject. Negeer trappen links.  
 

(Hier ziet u de van mergelstenen gebouwde  kerktoren 
van de voormalige parochiekerk (nu kapel) “Kleine St. 
Jan” daterend uit de 14 eeuw en de grote   
huidige parochiekerk “Grote St. Jan (1905/1906) met 
op dak een torentje).  
  
6. Steek de asfaltweg over en loop RD over het 
asfaltpad.  Aan de kruising bij trappen gaat u RD.  
Negeer zijpad links omhoog. Steek de asfaltweg 
over en loop RD langs 2 zitbanken en een 
sportveldje.  Negeer zijpad rechts naar de witte O. 
L. Vrouw Maagd der Armen kerk.  
 

(De parochiekerk werd in 1949 gebouwd in de 
toenmalige mijnwerkersbuurt “De Steenberg”, nu 
heet de wijk ‘Mariagewanden'.  In de kerk hing sedert 
1950 een schildering van O.L. Vrouw van 
Chestochowa en fungeerde de kerk als 
bedevaartsoord voor de Poolse gemeenschap van 
Hoensbroek en omstreken). Sinds 1 juli 2010 is de 
kerk aan de eredienst onttrokken). 
 

Steek de asfaltweg over en loop RD over het 
voetpad naast het fietspad met rechts een 
“omheind” dierenparkje.  Steek de  doorgaande 
weg over en loop tussen 2 dikke zwerfstenen RD 
over het pad. Steek de doodlopende weg over en 
loop RD over de asfaltweg. Bij woonwagenkamp 
gaat u RD over het fietspad. Vlak daarna steekt u 
via (spoor)brug de Geleenbeek over.  10 Meter  
verder gaat u scherp L via het klaphek het 
grindpad omlaag met links de  Geleenbeek.  
 

(Hier boven  na de (spoor)brug staan rechts 
zitbanken, waar u mooi zicht heeft op de 
meanderende Geleenbeek).  
 

Na volgend klaphek gaat u L over de smalle 
asfaltweg en via brug steekt u weer de 
Geleenbeek over.  
 

http://www.bijen)/
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7. 40 m voorbij brug, zitbanken en infobord gaat u 
R via klaphek over het grindpad dat meteen naar 
links buigt.  Via smalle brug steekt u de in 
1949/1950 gedempte Molenbeek over en volg het 
grindpad RD.  
 

(Aan de Molenbeek lag de  “Draekenmolen”, die voor 
het eerst in 1370 vermeld is).   
 

Aan de 3-sprong gaat u RD over het grindpad 
langs een zitbank.  
 

(Rechts ziet u de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Hoensbroek met de vele zonnepanelen. U loopt hier  
door het natuurgebied “Stadsmoeras” Hoensbroek).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L en via klaphek loopt u 
over de brug en vlonderpad met voor u het grote 
kasteel. Voorbij hek gaat u R over het pad met 
links van de mooie visvijver genaamd 
Droomvijver.  

(Soms is dit hek gesloten. Loop dan terug tot na brug 
en ga L over het grindpad. Aan de doorgaande weg 
gaat u L en u komt weer bij het kasteel. In 1951 is 
deze grote visvijver gegraven en was bestemd voor de 
ontspanning van vele mijnwerkers, die hier woonden. 
De Droomvijver heeft een oppervlakte van 4,2 ha en is 
gemiddeld 1,80 m diep. De meest gevangen 
vissoorten zijn de karper, de kruiskarper en de 
brasem). 
 

Wandel nu driekwart om de vijver heen.   
 

(Bijna aan het eind van het pad ziet u voor u (wit 
gebouw) de voormalige  “Draekenmolen”, die aan de 
Molenbeek lag).   
 
Bij clubhuis van de vishengelsportvereniging  
Haalop gaat u R de brug over.  Loop dan R over de 
parkeerplaats. Aan de doorgaande weg gaat u R. 
Meteen daarna gaat u L en komt u bij kasteel 
Hoensbroek. 

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.   


