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Tijdens dit licht heuvelachtige rondje Wijnandsrade wandelt u eerst naar de buurtschap Vink en via 
bospaadjes loopt u naar het prachtige Kasteel Wijnandsrade. U volgt geruime tijd het mooie Oude 
Molenvoetpad en via veldwegen komt u aan de rand van Nuth. Bij Sportpark Kollenberg loopt u een leuk 
pad omhoog. In de open velden kunt u lekker uitwaaien. 
 

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

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,05 km  1.20 uur  37 m  37 m 
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  blz 2 van 3 

 

 
 

1204. WIJNANDSRADE  6 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het kasteel en 
het kunstwerk “Harpspeelster” gaat u L met links 
de kasteelgracht met het zwanenkunstwerk en 
even verder rechts beneden van u de vijver. Bij 
de ingang van het kerkhof en  oorlogsplaquette 
loopt u RD.  Voorbij de St. Stephanuskerk (1753) 
en kerkhof negeert u klinkerweg links 
(Körnerstraat).  
 

(Links ziet u hier op het kerkhof een groot 
Calvariekruis aan de kerkmuur hangen.  
 

Als u hier L ((Körnerstraat) over de klinkerweg loopt, 
dan komt u via het kerkhof bij de ingang van de 
kapel. Via de kapel kunt u het mooie interieur van de 
Stephanuskerk met o.a. de mooie glas-in-loodramen, 
preekstoel en verschillende houten Heiligen beelden 
bekijken. In de kapel staat een doopvont en 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.  
 

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). 
 

Meteen daarna aan de 3-sprong loopt u RD  
(Opfergeltstraat) de doorgaande weg omhoog. 
Negeer zijweg links (Oudenboschstraat).  Meteen 
daarna gaat u voorbij zebrapad R (Jan 
Maenenstraat/rood) omlaag. Waar deze weg naar 
links buigt, gaat u bij glascontainer R (rood) het 
pad omhoog. Boven bij klinkerweg  gaat u R over 
het (grind)pad.  (Hier heeft u mooi zicht op de St. 
Stephanuskerk).  Negeer zijpaden  en volg het pad 
RD (rood) met links achtertuinen. Aan het eind 
van de speeltuin gaat u R (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 het Bissebeekje 
samenvloeien. Het beekje stroomt dan verder onder 
de naam Bissebeek in de Geleenbeek).   
 

Na 750 m gaat u aan de 4-sprong L de veldweg 
omhoog.   
 

(Boven voor zitbank ziet u rechts beneden torens van 
kasteel Hoensbroek, een van de grootste kastelen 
van Nederland). 
 

2. Voorbij zitbank neemt u aan de 5-sprong bij 
veldkruis de tweede veldweg L (rood) met rechts 
een meidoornhaag.  Aan de Y-splitsing bij ijzeren 
hek van de voormalige tuin van Annie Hameleers-
Meurs (zie plaatje aan hek) gaat u L (rood) omlaag 
en even verder wordt de veldweg een dalende 
asfaltweg met links een grote boomhut. (Rechts 
passeert u een gerestaureerde hoeve uit 1820 (zie 
gevelsteen)). Steek bij links hangend mooi 
muurkruis de voorrangsweg over en loop RD 
(Eijkenderweg/rood). Voorbij huisnr. 49 gaat u 
aan de 4-sprong bij wegkruis L (rood) het brede 
(gras)pad omhoog met rechts het sportcomplex 
Kollenberg. (O.a. hockeyclub Nuth/voetbalclub 
Minor). Het bredere pad wordt een smal stijgend 
pad met rechts nog steeds het sportcomplex. 
Boven op de hoek van de afrastering volgt u RD 
het brede graspad gelegen tussen akkers 
omhoog. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD het pad/veldweg omhoog. Boven aan de rand 
van Wijnandsrade gaat u R de veldweg omhoog 
met links de bosrand/achtertuinen van woningen.   
 

(Een eind verder bij zitbank ziet u rechts de wieken 
van de  beltkorenmolen van Hunnecom (1882)).   
 

Aan de 4-sprong bij het Stephanuskapelletje 
loopt u RD 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 links.   
 

3. Let op! Aan het eind van de bosrand gaat u bij 
verbodsbord L het pad omlaag met links de 
bosrand. Negeer zijpaden. Negeer na ruim 200 bij 
bord “voetpad” zijpad links. Na 10 m gaat u L het 
bospaadje omlaag. Negeer zijpaden. Na bijna 100 
m gaat u aan de 4-sprong bij dikke eik R omlaag. 
Aan de schuine T-splitsing gaat u R het bredere 
bospad omlaag.  Aan de volgende T-splitsing 
gaat u R. Meteen daarna aan alweer een  T-
splitsing gaat u L over de veldweg met links de 
bosstrook. Bij trafokast gaat u RD (blauw) over de 
asfaltweg, die even verder links omhoog buigt. U 
steekt het Hulsbergerbeekje over. Negeer 
zijpaden.  
 

(Omhoog lopend langs de rij eiken ziet u links de  
torentjes van kasteel Wijnandsrade en de kerktoren).  
 

Aan de voorrangsweg gaat u L over het fietspad 
omlaag.   
(Aan de overkant van de weg ziet u de lange woning 

“de Schuur”, die een  uit 1780 daterende 
landbouwschuur annex smidse en bakoven was. 
Deze voormalige landbouwschuur was een 
onderdeel van de kasteelhoeve).   
 

U komt weer bij het kasteel  



 
U kunt hier bij het kunstwerk “Harpspeelster” de binnenplaats oplopen van de voormalige kasteelhoeve met boven 
de ingangspoort het familiewapen (1719). Rechts van de binnenplaats staat het kasteel. Het huidige kasteel is een 
gedeeltelijk omgracht gebouw bestaande uit drie vleugels om een binnenplaats. Het oudste deel is de westvleugel, 
een oorspronkelijke verdedigbaar huis gebouwd tussen 1554 en 1563. In deze vleugel bevindt zich de 
oorspronkelijke ridderzaal. De  zuidelijke vleugel en de oostelijke vleugel zijn tussen 1717 en 1719 gebouwd. 
Grenzend aan het kasteel ligt de kasteelhoeve, de vroegere borchhof, bestaande uit drie vleugels rond de grote 
binnenplaats.. 
 

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.   

 

 


