
 

 

1247. LANDGRAAF 8 km 
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Wandel, ontdek en geniet van een lekkernij of drankje bij Brasserie Hoeve 1650.  U kunt de wandeling 
prima combineren met een bezoek aan Slot Schaesberg waarbij u de kasteeltuin, de kinderboerderij, de 
kasteelruïne & de bokkerijderskelders kunt ontdekken.  Tijdens deze licht heuvelachtige route wandelt u 
eerst naar de hooggelegen Leenderkapel en via bospaadjes loopt u naar de buurt De Kakert. Vervolgens 
struint u weer geruime tijd door de bossen, totdat u in het holle pad De Landgraaf uitkomt.  Na een stuk 
over veldwegen wandelt u langs mooie bosranden en weilanden terug naar het slot. Het slot wordt 
gerestaureerd door diversen maatschappelijke initiatieven. De entree bedraagt € 5,00 voor volwassenen 
waarmee u het project steunt. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,98 km  1.55 uur  61 m  125 m 

 

 
 
 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Parkeerplaats Landgoed Slot Schaesberg, Slot Schaesberg Laan 100, Landgraaf. Tel: 045-
2011222.  Geopend van 20/04 t/m 27/10. Dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Horeca open voor een 
drankje van dinsdag t/m vrijdag, keuken open op zaterdag en zondag.   
 

U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats aan de Moltweg 90 in Landgraaf en dan halverwege pauzeren bij 
Slot Schaesberg. Start dan bij **** in punt 4. 

 
 

1247. LANDGRAAF 8 km 
 

1.  Vanaf de parkeerplaats gaat u R omlaag. Voor 
de ingang van Slot Schaesberg gaat u L de 
asfaltweg omhoog en u passeert meteen rechts 
een infobord. Negeer zijpaden en volg de  
asfaltweg, die boven naar rechts buigt. Aan de 3-
sprong gaat u RD (Palenberger Kerkpad) met 
rechts een hoge beukenhaag. Bij ingang van 
volkstuintjescomplex wordt de asfaltweg een 
smal stijgend pad langs de beukenhaag. Waar het  
pad naar links buigt, gaat u RD over het smalle 
graspaadje vlak langs de haag. Negeer zijpaden 
links. Let op! Aan de 4-sprong, waar de 
beukenhaag naar rechts buigt,  gaat u RD (2e pad 
van rechts). (U verlaat hier de beukenhaag. U loopt 

dus niet over de mtb-route (geel plaatje met rode 
driehoek)). Even verder loopt u onder 
hoogspanningskabels door.  
 

(Een eindje verder heeft u rechts mooi uitzicht over 
de volkstuintjes).  
 

Let op! Circa 10 m vóór de T-splitsing voor 
weiland/asfaltpad (einde volkstuinencomplex) gaat 
u L het bospad omhoog met rechts het asfaltpad. 
Na 10 m gaat u L het wortelpad door het bos 
omhoog richting boven gelegen kapel.   
 

2. Boven komt u bij zitbanken bij de 
Leenderkapel/Kapel O.L. Vrouw van de Berg 
Carmel.   
 

(De uit Kunradersteen, mergel en baksteen 
opgetrokken monumentale Leenderkapel dateert al 
van de tijd tussen 1637 en 1647 en werd  gebouwd in 
opdracht van Baron Jan Frederik, heerser over de 
Heerlijkheid Schaesberg. De kapel is waarschijnlijk 
gebouwd na het overlijden van zijn vrouw. Sinds 
1938 werd de kapel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw 
van de Berg Carmel. Gevelstenen binnen en buiten 
getuigen daar nog van. Sinds die tijd is de kapel een 
bedevaartsoord.  
 

Elk jaar in mei vinden in de kapel 
eucharistievieringen plaats. In de geschiedenis is het 
Leenderkapelletje ook bekend als een van de 
plaatsen waar de Bokkenrijders in de 18e eeuw 
samenkwamen en hun eed aflegde). 
 

Ga nu voor vuilnisbak R het eerste bospad via 
een aantal brede stenen trappen omlaag.  Aan de 
4- sprong gaat u RD verder omlaag. Beneden aan 
de brede stenen trap, waar de asfaltweg begint,  
gaat u scherp L (mtb-route) over het bospaadje 
met rechts aan de bosrand de begraafplaats 
Leenhof.  
 

(Een eind verder, einde begraafplaats, ziet u rechts 
beneden de witte mijnwerkershuizen van de wijk 
Leenhof (beschermd dorpsgezicht). De voormalige 
mijnwerkerskolonie is tussen 1905 en 1918 gebouwd 
voor de huisvesting van mijnwerkers die in de 
steenkolenmijn Oranje Nassau II werkten).  
 

Bij zeer dikke beuk buigt het pad links omhoog. 
Vlak daarna gaat u boven de T-splitsing bij mtb-
paaltje R. Aan de 4-sprong gaat u R over het 
asfaltpad. Meteen daarna gaat u aan de T-
splitsing L over de smalle asfaltweg.   
 

(Rechts ziet u de kerktoren van de Petrus en 
Pauluskerk (1644-1699) in Schaesberg).  
 

Negeer bospad rechts. Vlak daarna gaat u L over 
een open plek met links een picknickbank en loop 
dan bij kapotte (juni 2019) zitbank RD over het 
bospaadje. Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing 
R het bospad omlaag.   
 

3. Boven aan de volgende T-splitsing gaat u L 
over het bredere bospad. Negeer zijpaden en volg 
RD het bredere pad boven door het hellingbos. 
Aan de 4-sprong, met rechts grote zwerfstenen, 
gaat u RD (iets naar links) het bospad omlaag met 
rechts afrastering horend bij witte bungalow. Aan 
de 3-sprong gaat u L het smalle bospaadje 
omlaag. Negeer zijpaden. Beneden buigt het pad 
naar rechts met links het grote clubgebouw van 
scouting Pius XII Landgraaf en volg dan RD het 
smalle bospad omhoog met links het 
scoutingterrein. Steek aan de rand van de wijk  
De Kakert de asfaltweg over en loop RD (Dr. 
Nolensstraat) omlaag. Aan de kruising gaat u RD 
(Dr. Nolensstraat).  Aan de 3-sprong RD. 50 m 
verder gaat u aan de 4-sprong bij buurthuis De 
Molt (nr.32) bij varkensruggen R de klinkerweg 
omhoog met rechts het  buurthuis.  

http://www.slotschaesberg.nl/
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De klinkerweg wordt vlak daarna een stijgend 
asfaltpad door de bosrand. Negeer zijpaden links.   
 

4. Na 250 m gaat u aan de 3-sprong L het 
asfaltpad door het bos omlaag en omhoog. 
Negeer zijpaden. Boven aan de T-splitsing gaat u 
L het asfaltpad verder omhoog.  Negeer zijpaden.  
Bijna boven en 10 m voor asfaltweg gaat u aan de 
3-sprong L het asfaltpad omlaag. Na 300 m gaat u 
aan de T-splitsing bij toegangshek van tennispark 
Rapid L (Heibospad) de asfaltweg omlaag. **** 
Steek dan schuin rechts de grote parkeerplaats 
over. Aan het eind van de parkeerplaats steekt u 
de doorgaande weg (Moltweg) over en loop RD 
over  het smalle bospaadje.  
 

(Hier staat rechts aan de doorgaande weg een wit 
huis. In de zomer kunnen op het smalle bospaadje  
brandnetels staan).  
 

Boven aan de kruising gaat u RD. Aan de 
volgende kruising gaat u L. (Rechts tussen de 
bomen ziet  u beneden een huis). Boven aan de 4-
sprong gaat u RD en loop het (korte) steile 
bospad omlaag.. 
 

5. Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u RD omlaag.  
 

(Als u hier aan de 4-sprong 10 m naar rechts loopt, 
dan ziet u een prachtige houten sculptuur van een 
“Wachter”).  
 

Na 30 m gaat u aan de 3-sprong bij mtb-paaltje 
RD. Op de zandheuvel, waar hoge “kale” dennen 
staan, loopt u RD het rechter pad omlaag.  
Beneden gaat u bij dunne 2-stammige boom  
scherp R het smalle bospaadje omlaag. (Dit is 10 
m voor 3-sprong).  Aan de T-splitsing bij betonnen 
paaltje gaat u L het holle pad omlaag met rechts 
afrastering van boven liggende aardige optrekjes. 
Aan de ongelijke 4-sprong bij afrastering gaat u L 
over het bospad. Na 10 m gaat u aan de kruising 
RD omhoog. Negeer zijpad links omhoog. Aan de 
kruising gaat u R (mtb-route) over het bospad dat 
een dalend bospad wordt. Negeer zijpaden. Aan 
de 6-sprong bij bord “De Landgraaf” steekt u 
tussen enkele betonblokken de asfaltweg over en 
ga dan meteen R het bospaadje omhoog dat 
evenwijdig loopt aan de rechts gelegen asfaltweg 
(Vlekkenkamp).  Negeer zijpaadjes.  
 

6.  Boven bij de 4-sprong gaat u L (paars/groen) 
over de grindweg langs het bordje 
“Brunssummerheide”. Negeer bij leuke 
boomzitbank zijpad links. 
 

(Hier ziet u links aan het zijpad bij houten omheiing 
de grafheuvel “in de Exdel”, een grafheuvel uit de 

bronstijd, ongeveer 2000 tot 800 jaar voor het begin 
van de jaartelling. Zie infobord). 
 

Negeer zijpaden en volg geruime tijd RD de licht 
dalende grind- bosweg, die een eind verder langs 
de bosrand loopt.  Na 1 km, circa 10 m vóór de 4-
sprong en vóór infobord “De Landgraaf”, een 
eeuwenoude verdedigingslinie, gaat u L 
(blauw/ruiterroute) het bospad omhoog.  Aan de 
ongelijke 4-sprong, met rechts het holle pad (De 
Landgraaf), gaat u RD/R langs het  bord “De 
Landgraaf”. Negeer zijpaden en volg RD het 
smalle pad met links afrastering.  
 

(Rechts ziet u de Sigrano/Sibelco groeve waar 
zilverzand wordt gewonnen).  
 

Na 700 m gaat u aan de asfaltweg R.  Vlak daarna 
gaat u L (Boesberglaan). Negeer zijwegen en volg 
de weg door de bungalowwijk.  
 

7. Steek beneden de doorgaande weg over en ga 
R  het trottoir/asfaltpad omlaag met rechts de 
doorgaande weg. Na circa 100 m gaat u aan het 
eind van asfaltpad, vlak voor rotonde, L (Slot 
Schaesberg-Laan) over de asfaltweg.  Aan de 3-
sprong gaat u L de smalle asfaltweg omhoog. 
Voorbij stalen hek en bij waterbassin volgt u RD 
het smalle pad.  Negeer pad rechts en loop RD 
over het smalle pad door de bomenlaan. Bij 
hoogspanningsmast en regenwaterbuffer buigt 
het pad naar rechts. Boven gaat u R over het 
asfaltpad waaraan lantaarnpalen staan. Meteen 
daarna aan de 4-sprong gaat u RD. Let op! Na 100 
m, even voorbij lantaarnpaal 3849, gaat u L over 
smalle bospaadje. Aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u scherp R het paadje omlaag. 
Beneden aan het eind van het pad gaat u meteen 
scherp L het asfaltpad omlaag. (U loopt dus niet 
richting brug).  U komt weer bij brasserie “Hoeve 
1650” van Slot Schaesberg, de sponsor van de 
wandeling, waar u binnen of op het leuk terras 
aan de slotgracht nog iets kunt eten of drinken. 
Binnen in de mooi ingerichte zaak komt u via 
panelen en folders meer te weten over de 
geschiedenis van het kasteel. Voor € 5,00 kunt u 
de kasteelruïne bezichtigen. U kunt dan o.a. de 
uitkijktoren beklimmen, de bokkenrijderskelder, 
de historische tuin “Hof van Schaesberg” of de 
kinderboerderij in de 17e eeuwse stijl bezoeken. 
Binnen in het bezoekerscentrum is ook een ridder 
kinderspeelhoek. Er worden ook regelmatig 
evenementen op het kasteelterrein 
georganiseerd. Kijk voor meer info op www. 
slotschaesberg.nl 
    

(De eerste fundamenten van dit kasteel stammen uit 1411. In 1571 liet Johan Van Schaesberg een omgracht 
renaissance kasteel bouwen op de fundamenten van het eerste kasteel. In 1733 stierf de adellijke familie 
Schaesberg uit en vanaf toen kwam het kasteel leeg te staan. De hoeve bij het kasteel is tot in de jaren zestig van 
de vorige eeuw bewoond geweest en werd gebruikt als boerderij, die bekend stond als het “Boereslot”). 

 
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.   


