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Tijdens deze gemakkelijke wandeling langs twee prachtige kastelen,wandelt u eerst over leuke voetpaadjes 
naar een mooie vijver en via een mooi bospad langs de Geleenbeek loopt u naar het prachtige Kasteel 
Terworm, waar u even door het kasteelpark loopt. Via een rustig weggetje wandelt u naar de rand van 
Voerendaal en het station en via verrassende voetpaden komt u in Voerendaal bij IJssalon Bie Chantal 
waar u behalve heerlijk Italiaans ijs ook nog prima kunt lunchen, een fijne pauzeplek.  Dan wandelt u via 
een bospad naar het statige kasteel Cortenbach, met mooie slotgracht. Via voetpaadjes en grindpaden 
komt u aan de Heerlerweg die u volgt, terug naar de parkeerplaats. De route loopt over goed begaanbare 
paden die ook na veel regenval goed te belopen zijn. U kunt ook starten bij IJssalon Bie Chantal in 
Voerendaal, start dan bij punt 4.  
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,19 km  1.50 uur  23 m  23 m 
 

Startadres:  Parkeerplaats voetbalclub Weltania RKVV, Koekoeksweg 2, Heerlen. Parkeer rechts op een van 
de parkeerplaatsen. 
 

Startpunt:  IJssalon Bie Chantal, Furenthela 1, Voerendaal. Parkeer tegenover de ijssalon op de 
parkeerplaats. Is deze vol, achter deze parkeerplaats ligt bij het kerkhof nog een grote parkeerplaats. Start 
bij punt 4. 

 

 
 

                            1379. HEERLEN – Voerendaal 8,2 km 
 

1. Met uw rug naar de parkeerplaatsen gaat u R  
de asfaltweg door de eikenlaan omlaag met links 
het sportcomplex van Weltania. Bij het 
sportcomplex van Eikenderveld en de hoge gsm- 
mast buigt de weg naar rechts. Aan de 3-sprong 
bij zitbank gaat u RD (rood) verder omlaag.  Aan 
de T-splitsing gaat u R (fietsroute 101).  Na 150 m 
gaat u L (blauw) het smalle grindpad omlaag met 
rechts de voormalige Hoeve Overste Douvenrade 
(18e eeuw), die nu een onderdeel is van de 
Hogeschool Zuyd.  Aan de 3-sprong bij 
hoogstamboomgaard gaat u L over het grindpad 
met links afrastering.  Aan de smalle asfaltweg  
gaat u RD (blauw).  Aan de 3-sprong gaat u L en 
blijf de dalende smalle asfalt - bosweg/voetpad 
RD volgen.  
 

(Na 100 m passeert u links een picknickbank, die aan 
de voormalige stuwvijver van de Eikendermolen 
staat.   
 

Als u bij de mooie vijver even L gaat naar het 
strandje, dan  heeft u uitzicht op de ruïne van kasteel 
Eyckholt, dat in 1385 voor het eerst werd genoemd. 
In 1736 brandde de nabijgelegen kasteelhoeve af en 
het kasteel werd steeds bouwvalliger. Circa 1760 is 
het kasteel, dat evenals de kasteelhoeve en de 
watermolen op het riddergoed Eyckholt, een 
leengoed van het aartsbisdom Keulen stond, 
afgebroken. Bij de kasteelruïne zijn delen van de 
gerestaureerde ronde weermuur met schietgaten uit 
de 15e eeuw nog zichtbaar).  
 

Aan de T-splitsing bij rioolwaterzuiverings-
installatie Heerlen gaat u L over de asfaltweg.  
 

(Hier wordt het afvalwater van de huishoudens en 
bedrijven uit de plaats Heerlen en omgeving 
biologisch gezuiverd en vervolgens afgevoerd via de 
Geleenbeek).  
 

Even verder passeert u links de voormalige 
Eikendermolen.   
 

(De watermolen werd in 1468 voor het eerst 
genoemd. In 1920 werd de molen stilgelegd en werd 
de molentak, naar het rad, gedempt. Zie infobordje 

aan muur). 
 

2. Vlak daarna steekt u de Geleenbeek over en 
dan gaat u meteen R over het licht dalende 
bospad dat u geruime tijd RD volgt met rechts 

beneden de Geleenbeek.  Na 500 m gaat u  aan de 
smalle asfaltweg R en via brug steekt u de 48 km 
lange Geleenbeek over, die nabij Stevensweert in 
de Maas stroomt. Na bijna 50 m gaat u R en via 
roosterbrug loopt u het kasteelpark Terworm 
binnen. Aan de ronde fontein, waar rondom 
zitbanken staan, gaat u L verder door het park   
 

(Hier bij fontein ziet u voor u het huisje genaamd “de 
Oranjerie”, één van de trouwlocaties van de 
gemeente Heerlen).  
 

Via hek bij twee mooie zuilen verlaat u het park 
en gaat u bij infobord R de asfaltweg omhoog met 
links  de kasteelgracht en het prachtige Kasteel 
Terworm.  
 

(Het kasteel dateert waarschijnlijk uit rond 1400 en 
werd bewoond door diverse adellijke families. 
Halverwege de 16e eeuw brandde het kasteel vrijwel 
volledig af. Het huidige complex dateert grotendeels 
uit de 17e eeuw).  
 

Bij de kasteelingang buigt de asfaltweg naar 
rechts. Meteen daarna aan de T-splitsing bij 2 
zitbanken en houtsculptuur van uil gaat u L 
(rood). Negeer na 100 m bij Geleenbeek 
doodlopende weg rechts naar de monumentale 
carréhoeve Gitzbach (17e/18e/19e eeuw) en loop 
bij verbodsbord  RD de asfaltweg, met 
klinkerstroken, omhoog.  Negeer zijwegen.  Na 
400 m steekt u boven RD (rood/blauw) via brug de 
snelweg Aken-Antwerpen over. Negeer meteen na 
brug bij zitbank veldweg links en volg de smalle 
asfaltweg, die meteen naar rechts buigt en na 300 
m  voor de spoorlijn naar links buigt.  
 

(Waar de smalle asfaltweg (fiets- voetpad) bij 
spoorlijn naar links buigt, ziet u links twee torens van 
kasteel Cortenbach  waar u straks langs komt).  
 

Neger zijpaden.  
  
3. Steek na 800 m bij spoorwegviaduct de 
doorgaande weg over en loop RD  het klinker-  
tweerichtingsfietspad, door de lindelaan omhoog.  
Boven bij het rijksmonumentale stationsgebouw 
(1913) gaat u RD (blauw/groen) de smalle 
asfaltweg omlaag.  
 

(Voor het station  staat op het grasveld het kunstwerk 
“De dame van Voerendaal” .  



 

Het kunstwerk, gemaakt van cortenstaal, is 
gebaseerd op een vrouwenportret uit de Romeinse 
tijd, dat honderd jaar geleden in Voerendaal 
gevonden is).5 
 

Na 200 neemt u bij lantaarnpaal 5330 het derde 
pad L en via houten brug steekt u het 
Hongerbeekje over.  Vlak daarna aan de 3-sprong 
bij keien gaat u R over asfaltpad en vlak daarna 
steekt u via vlonderpad het moerasgebied ’t 
Brook over. Aan de grote parkeerplaats gaat u R. 
Bij de ingang van de begraafplaats en 
uitvaartcentrum gaat u L over de klinkerweg met 
rechts de met Kunradersteen gebouwde 
Laurentiuskerk.  
 

(De romaanse toren dateert uit 1049, evenals de zich 
hierin bevindende altaarsteen en doopvont. Het 
middenschip dateert uit 1840. De kerk is de enige 
door een paus (Leo IX) ingewijde kerk van 
Nederland. De kerk is te bezichtigen).  
 

Aan de kruising komt u meteen links bij IJssalon 
Bie Chantal, de sponsor van deze wandeling, 
waar u een lekker ijs kunt eten, maar u kunt er 
tevens ook lunchen.  De vriendelijke uitbaatster 
Yvonne verneemt graag wat u van de wandeling 
vindt. 
 

4.   Met uw  rug naar de ijssalon en gezicht naar 
de kerk gaat u R (Kerkplein) over de klinkerweg 
met links de parkeerplaats. Bij huisnr. 67 A gaat u 
over het links gelegen klinkerpad lopen. Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong L over het 
tegelpad met rechts een parkeerplaats. Meteen 
daarna aan de asfaltweg (Jeustraat) gaat u R 
(geel) met rechts de parkeerplaats en links een  
zitbank en hoogspanningshuisje. Volg nu de 
asfaltweg, die nu Cortenbachstraat heet en die 
meteen naar links buigt.  Steek de voorrangsweg 
(Hoolstraat) over en loop bij groot wegkruis, type 
vliegermodel, RD (Cortenbacher Allee) door de 
bomenlaan. Negeer na 150 m  asfaltpad links. 5 
meter verder gaat u L over het bospad door het 
Cortenbacher Bos. Aan de 3-sprong gaat u R. Via 
houten bruggetje steekt u het beekje Cortenbach 
over ga dan meteen aan de 3-sprong bij weiland 
R met links mooie doorkijkjes op de 
kasteelgracht, waar de Cortenbach doorheen 
stroomt en op het prachtige Kasteel Cortenbach  
dat  oorspronkelijk uit de 14e eeuw stamt. 
 

(Het oorspronkelijk kasteel was een burcht uit de 14e 
eeuw. In 1682 werd het kasteel gekocht door de 
Akense wolhandelaar Herman Lamberts, die het 
gebouw ingrijpend liet verbouwen. Het enige dat 
overeind bleef staan waren de twee ronde torens, 
vermoedelijk de hoektorens van de voorburcht Het 
huidige herenhuis stamt uit 1713.   
 

In het kasteel is het hoofdkantoor van Vebego 
gehuisvest, een internationaal opererende 
familieonderneming op het gebied van facilitaire 
dienstverlening en zorg met meer dan 150 
dochterondernemingen (o.a. Hago) en anno 2022 
ruim 40.000 werknemers in dienst). 
 

5. Aan de T-splitsing, bij infobordje en bij zitbank, 
gaat u L over de smalle asfaltweg met links het 
kasteelpark met vlonderpaden en een kunstwerk.  
Na bijna 50 m gaat u R (Jofferpad) over de smalle 
asfaltweg/fietspad  met rechts het sportcomplex 
van V.V. Voerendaal.   Aan de Y-splitsing bij 
sporthal gaat u L omlaag, met links het 
tenniscomplex van TV Voerendaal, en volg 
beneden de klinkerweg. Meteen daarna, waar de 
klinkerweg naar links buigt, gaat u RD over het 
smalle onverharde pad.    Aan de 4-sprong, op het 
schoolterrein van de  Cortemich Brede School 
Voerendaal gaat u R over de klinkerweg en u 
steekt het Hongerbeekje over. Aan de kruising 
gaat u L. Na 50 m, meteen voorbij huisnr. 10 en 
bij zebrapad, gaat u L de houten brug over en ga 
dan meteen R over het klinkerpad.  Aan de grote 
parkeerplaats, aan de voorkant van de brede 
school, gaat u R over de klinkerweg. Meteen 
daarna gaat u L over  smalle pad met rechts 
beneden het Hongerbeekje.  Aan de 3-sprong 
gaat u L het pad omhoog met rechts achtertuinen 
van woningen.  Boven buigt het pad haaks naar 
links, met rechts een grote akker en links  een 
bosstrook en beneden de brede school.  Aan de 
3-sprong bij zitbank gaat u R over de veldweg.   
 

(Meteen links ziet u de twee schietpalen met 
kogelvanger van de koninklijke schutterij St. 
Sebastianus Voerendaal (1544). Voor u ziet u 
hoogbouw in het centrum van Heerlen. Even verder 
ziet u schuin rechts voor u het Zuyderland ziekenhuis 
(wit gebouw)).  
 

6. Na 500 m gaat u aan de T-splitsing bij zitbank 
en  veldkruis, dat wist dat u kwam, R (wit-rood) 
over de veldweg. Na bijna 400 m loopt u langs de 
rand van Voerendaal waar u de zijpaden rechts 
negeert. U passeert links de Beleefweide 
Marenheiden met picknickbanken, een fijne 
pauzeplek en volg dan RD het asfaltpad.   Voorbij 
ijzeren doorgang volgt u RD het graspad met 
rechts de lage beukenhaag. Aan de grote 
rotonde, met het kunstwerk “adelaar”, gaat u L 
(Heerlerweg) over het fietspad langs de 
doorgaande weg. Na 600 m loopt u onder het 
autowegviaduct door. 200 m verder, einde rij 
eiken en tegenover het  
Sintermeertencollege, gaat u L (/Koekoeksweg) 
en u komt weer bij de 
parkeerplaatsen/sportvelden.  

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. 


