1203 WIJNANDSRADE 13 km
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Tijdens deze licht heuvelachtige wandeling met mooie panorama’s wandelt u over een mooi hol pad langs
Wijnandsrade en dan volgt u een prachtig paadje langs het dal van de Hulsbergerbeek. U komt in de
buurtschap Swier en dan loopt u door velden naar het dal van de Luiperbeek en de buurtschap Retersbeek,
waar u in de zomer een lekker ijsje kunt kopen bij De IJsput. U loopt over een plateau met weidse uitzichten
en via bospad komt u in de buurtschap Wissengracht. Dan loopt u via veldwegen terug naar het
wandelcafé met leuke serre en terras. In het weekend kunt u hier leuk naar het paardrijden kijken. U kunt
ook starten in Retersbeek en dan na 8 km pauzeren bij het wandelcafé (aanrader!). Onderweg staan
zitbanken.

blz 2 van 3
GPS- afstand 13000 m, hoogteverschil 45 m en looptijd 2.50 uur.
Startadres: Wandelcafé De Blauwe Steen, Blauwe Steen 11a, Wijnandsrade.
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 lekkernijen.
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.

Startpunt: ijswinkel De IJsput, Retersbekerweg 53a, Retersbeek – Klimmen.
(Open van 28/03 t/m 25/10. Za-Zo 11.00 uur, juli/aug dinsdag t/m zondag 11.00 uur).
Wandelroute: (Met uw rug naar de ijswinkel gaat u R langs de doorgaande weg. Na 300 m gaat u R (Groeneweg).
Aan de kruising gaat u L (rood) over de veldweg. Ga dan verder bij punt 3).

1203 WIJNANDSRADE 13 km
1. Met uw rug naar het café gaat u R. Na bijna 100
m 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. (Rechts heeft u mooi uitzicht).
Aan de volgende 3-sprong gaat u bij volgend
verbodsbord RD (groen) met rechts de 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 van Hunnecom
(1882)). Aan de Y-splitsing gaat u R het holle pad
omlaag met rechts achtertuinen. (Hier ziet u voor
u beneden Nuth. In de verte ziet u hier de watertoren
in Vrieheide (Heerlen)). Negeer zijpaden en volg
geruime tijd RD (wit-rood) het dalende holle pad.
Na 700 m gaat u beneden bij boomkruis R
(blauw/Hellebroekerweg) het asfaltpad met links
beneden de doorgaande weg omhoog. Waar na
150 m aan de linkerkant de bebouwing begint en
tegenover de Zinkenstraat gaat u L via doorgang
over het (grind)pad met rechts woningen. Negeer
zijwegen. Na 200 m gaat u aan het einde van de
speeltuin aan de T-splitsing L (rood) het bospad
omlaag. Negeer zijpaden rechts omlaag en volg
nu geruime tijd het pad RD boven door de
bosrand en later langs de bosrand en akkers.
(Bijna aan het eind van het bos loopt u over een
grote dassenburcht. Bij het verlaten van het bos ziet
u voor u het grote witte gebouw van het Andelante

revalidatiecentrum in Hoensbroek. Bijna aan het eind
van het pad ziet u rechts beneden in weiland het
Hulsbergerbeekje
en
de
het
Bissebeekje
samenvloeien. Het beekje stroomt dan verder onder
de naam Bissebeek in de Geleenbeek).
Na 750 m gaat u aan de 4-sprong bij gedichtpaal
R (rood) over de veldweg.
U steekt het
Bissebeekje over en loop de veldweg omhoog.
2. Steek boven in de buurtschap Swier bij de
mooie klokgevel van woning en hangklok de
voorrangsweg over en loop bij verbodsbord RD
(rood) de veldweg omhoog, die beneden rechts
omhoog buigt. (Even verder ziet u mogelijk rechts in
het weiland alpaca’s lopen). Na 500 m gaat u aan de
kruising bij zitbank, poëziepaal en de St.
Isidoruskapel
(2000)
L
de
doodlopende
veldweg/graspad omlaag met rondom weids
uitzicht. Beneden buigt het graspad naar rechts
en wordt een smal pad dat vlak daarna bij
poëziepaal links omhoog buigt. Boven aan de
veldweg gaat u R. (Hier heeft u rondom, afhankelijk
van beplanting akkers, weer weids uitzicht). Aan de
T-splitsing gaat u R (wit-rood). Na de 50 m gaat u
L over het graspad richting bos dat bij zitbank
naar rechts buigt met links de bosrand. Het pad
maakt 2 haakse bochten. Aan de 3-sprong bij
gedichtpaal gaat u L over het pad en vlak daarna
steekt u via betonnen bruggetje het Luiperbeekje
over en volg dan de veldweg omhoog. (Boven
passeert u twee zitbanken met rondom mooi uitzicht
o.a. op de hooggelegen Remigiuskerk in Klimmen).
Aan de kruising, waar de asfaltweg begint, gaat u
R (rood) over de veldweg met links achtertuinen
van woningen in de buurtschap Retersbeek.

(In de zomer kunt u hier naar IJswinkel De IJsput
lopen. Ga hier dan aan de kruising RD. Aan de
doorgaande weg gaat u L en na 300 m komt u links
bij de ijswinkel met terras).
3. Steek na 500 m de doorgaande weg over en ga
R
(rood)
en
u
passeert
meteen
de
rijksmonumentale carréhoeve Carishof (1777/zie
infobordje) met de mooie klokgevel en de
prachtige achtertuin. Loop nu RD over het
graspaadje gelegen tussen afrastering en haag.
(U kunt ook over het optische fietspad lopen). Na 200
loopt u bij hoeve Nieuwhof (no. 7) uit 1915 RD
langs de doorgaande weg. Na 300 m, meteen
voorbij huisnr. 2, gaat u R het trapje omhoog en
volgt u RD het graspad omhoog. (Boven ziet u in
de verte de witte gebouwen van Manege de Blauwe
Steen). Na 400 m wordt het graspad beneden bij
greppel een stijgend smal pad, gelegen tussen
akkers, dat na 250 m boven naar rechts buigt met
rondom weer mooi uitzicht. 250 m verder wordt
het smalle pad een veldweg. Na 150 m gaat u L
het smalle pad omlaag richting bosrand. Beneden
bij ijzeren hek buigt het pad naar links met rechts
van u afrastering en het stroomgebied van het
Bissebeekje, Aan de 3-sprong voor bosje en aan
het einde van de afrastering gaat u R de veldweg
omlaag. U steekt vlak daarna het Bissebeekje
over en passeert rechts een stal.
(Deze stal is het restant van hoeve De Velde, die hier
stond. 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
grote hoeve gesloopt).
Volg nu circa 1 km de in het begin licht stijgende
veldweg RD.
(Waar de veldweg boven naar rechts buigt, heeft u
rechts 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

blz 3 van 3
voormalige steenkolenmijn Wilhelmina en waarop
bijna 10000 zonnepanelen liggen).
4. Voorbij het bedrijf Luijten Groentechniek gaat u
aan de 3-sprong bij poëziepaal L (blauw) over de
holle veldweg. (Hier ziet u voor u de Stephanuskerk
in Wijnandsrade). 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. Aan de asfaltweg in de
buurtschap Wissengracht (Hulsberg) gaat u RD.
Aan de 3-sprong 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 bij zitbank en poëziepaal passeert u het grote
terrein, waar
paardenrijvereniging RV Pegasus
(1945) jaarlijks (Pinkstermaandag) dressuur- springen crosswedstrijden houdt). Steek boven de
doorgaande weg Hulsberg – Wijnandsrade over
en loop bij verbodsbord RD (rood/groen) over de
veldweg.
5. Beneden aan de 4-sprong gaat u R (groen) met
links boven een laagstamboomgaard, die na de
bloesemtijd (mei) tot de oogst (sept/okt) afgedekt
is met fijnmazige hagelnetten. Aan de Y-splitsing
bij gedichtpaal gaat u L de veldweg omhoog met
rechts een grote regenwaterbuffer. Negeer
(gras)pad links omhoog. Aan de 3-sprong gaat u
RD (blauw) omhoog. (Rechts ziet u de buurtschap
Vink). Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD/R
(blauw). Vlak daarna gaat u bij wegkruis L (blauw)
over de smalle asfaltweg. Na 150 m komt u bij
Wandelcafé de Blauwe Steen, de sponsor van
deze wandeling, waar u tegen vriendelijke prijzen
binnen of op het terras nog iets kunt eten of
drinken. Er is o.a. een leuk ontbijt en goedkoop 3gangenmenu voor wandelaars. De vriendelijke
uitbaatsters Cathelijn en Judith vernemen graag
wat u van de wandeling vindt.
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