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  blz 2 van 3 

 

Tijdens deze licht heuvelachtige wandeling met mooie panorama’s wandelt u langs de kerk via een mooi 
hol pad omhoog 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 startpunt.  
Onderweg staan  zitbanken. 
 

Startadres: Brasserie kasteel Wijnandsrade,  Opfergeltstraat 2c, Wijnandsrade.. 
U kunt parkeren op de tegenover en naast het kasteel gelegen parkeerplaats. 
 

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).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,05 km  3 uur  49 m 73  m 
 

 
 

1203. WIJNANDSRADE 13 km 
 

1. Met uw rug naar de ingangsport van het kasteel 
en bij het kunstwerk “Harpspeelster” gaat u L  
met links de gracht. Bij ingang kerkhof en 
oorlogsplaquette loopt u RD. (U  kunt hier ook via 
het kerkhof met de vele oude graven verder lopen)   
Aan de 3-sprong gaat u L (Körnerstraat) over de 
klinkerweg.   
 

(Hier ziet u op het kerkhof een groot Calvariekruis 
aan de kerkmuur hangen).  
 

U passeert de ingang van de Stephanuskerk. 
 

(Via het kerkhof komt u bij de ingang van de kapel. 
Via de kapel kunt u het mooie interieur van de kerk 
met o.a. de mooie glas-in-loodramen, preekstoel, 
biechtstoelen  en verschillende houten Heiligen 
beelden bekijken. In de kapel staat een doopvont en 
er 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). 
 

Aan de 3-sprong bij kasteelgracht en bijzonder 
huis gaat u R  de klinkerweg omhoog. Aan de T-
splitsing voor de voormalige pastorie (no. 41) 
gaat u L. Negeer zijweg rechts omhoog.  
 

(U passeert meteen links (nr. 39) “t Leëmes hoes 
(1865) en even verder passeert u links (36C) het  
gemeentehuis van de voormalige gemeente 
Wijnandsrade).  
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Na 200 m gaat u L (Oudenboschstraat) en loop bij 
verbodsbord de prachtige holle veldweg omhoog. 
Negeer zijpaden.  Boven aan de 4-sprong bij 
kapelletje genaamd ’t Sjtaeveshuuske gaat R 
(/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.  
 

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).  



  blz 3 van 3 

 

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.  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 
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 bospad  
omlaag. Voorbij zitbank en gedichtpaal  buigt het 
pad benden naar links en volg het bospad RD 
door de Hulsbergerbeemden. Na 300 m steekt u 
via bruggetje het Hulbergerbeekje over. Aan de 
asfaltweg in de buurtschap Wissengracht 
(Hulsberg) gaat u RD. Aan de 3-sprong bij zitbank 
en gedichtpaal 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 heeft u mooi uitzicht. De schuilhut, met 
bovenop een ooievaarsnest, staat op het terrein waar 
de   paardenrijvereniging RV Pegasus (1945) jaarlijks 
(Pinkstermaandag) dressuur- spring- en 
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) 
door de holle weg 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 en 
ijzeren hek gaat u R (Weg achter de Vinkenweide) 
over het (gras)pad met links een grote 
regenwaterbuffer Aan de 3-sprong bij volgend 
ijzeren hek en regenwaterbuffer gaat u RD. 
 

(Op het einde van het pad is aan het huis rechts 
(no.5) de gevelsteen te zien van een beeltenis van 
Clemens I, één van de eerste pausen; patroonheilige 
van Hulsberg. De steen is afkomstig van het 
voormalige gemeentehuis van Hulsberg, dat in1974 
is  gesloopt). 
 

Aan de T-splitsing in de buurtschap Vink gaat u L 
de asfaltweg omhoog. Vlak daarna aan de 3-
sprong bij de kapel van Onze Lieve Vrouw van de 
Altijddurende Bijstand (1930) gaat u R. Vlak 
daarna bij de witte carréhoeve (1781) gaat u L het 
pad gelegen tussen afrasteringen omlaag. 
Beneden aan de T-splitsing gaat u R het pad 
omhoog met links de bosrand.  Beneden aan de 
3-sprong gaat u RD, Vlak daarna bij trafokast gaat 
u RD over de asfaltweg, die links omhoog buigt. 
Aan de doorgaande weg gaat u L over het 
fietspad omlaag, U komt weer bij het kasteel en 
brasserie.  

 
 

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.   


