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Tijdens deze gemakkelijke wandeling, wandelt u even door een parkje en dan volgt u een voetpad naar de 
buurtschap Retersbeek. U loopt een flink stuk over voetpaadjes langs akkers over een panoramisch 
plateau en via een rustige weg komt u bij de Huiskenshof.  De terugweg wandelt u over veldwegen en 
graspaadjes langs de Hoensbeek en via het parkje komt u weer bij IJssalon Bie Chantal met ambachtelijk 
ijs. U kunt er ook prima lunchen.   
 

 
 
Startpunt:  IJssalon Bie Chantal, Furenthela 1, Voerendaal 
(Tegenover de Ijssalon is een grote parkeerplaats Kerkplein 49. Vlakbij bij de ingang van het kerkhof/ 
uitvaartcentrum is nog een grote parkeerplaats (Kerkplein 43)). 
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,15 km  2.15 uur  31 m  31 m 
 

 
 

1417. VOERENDAAL – Retersbeek 10,1 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de ijssalon 
steekt u de klinkerweg over en loopt u RD over de 
klinkerweg met rechts de parkeerplaats en links 
de Sint Laurentiuskerk. Voor de ingang van het 
kerkhof/uitvaartcentrum gaat u R over de 
parkeerplaats en na 50 m gaat u L over het asfalt-
voetpad en even verder loopt u via vlonderpad 
langs/door het moerasgebied ‘t Brook. Aan de 3-
sprong gaat u RD  en via burg steekt u en beekje 
over.  Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing L 
over de smalle asfaltweg (voet- fietspad). Aan de 
kruising bij moestuin en speeltuin gaat u bij 
verbodsbord R (wit-rood) onder het 
spoorwegviaduct door en volg het dalende 
asfaltpad dat bij trafokast, draaihekje en 
veerooster naar links (zwart/geel/groen/blauw) 
buigt met even verder links  de golfbaan van de 
Golf & Countryclub Hoenshuis. U steekt beneden 
het Hoensbeekje over. Steek boven bij kasteel 
Puth de asfaltweg/lindelaan over en loop RD 
(rood/zwart/blauw/VO7) het asfalt- fietspad, 
gelegen tussen meidoornhagen,  omhoog.    
 

(Het oorspronkelijke kasteel en hoeve dateren uit de 
14e eeuw; het tegenwoordige kasteel met hoeve 
stamt uit de 17e eeuw). 
 

Na 500 m steekt u beneden het circa 4 km lange 
Retersbeekje, een zijbeekje van de Geleenbeek,  
over. Boven aan de doorgaande weg in de 
buurtschap Retersbeek gaat u R.  
 

2. Meteen daarna gaat u tegenover huisnr. 74  L 
(zwart VO7) over het graspad, dat meteen daarna  
bij mooi met breuksteen gebouwd huis een smal 
licht stijgend pad wordt gelegen tussen hagen/ 
afrastering. Boven buigt het graspad naar links 
en met links achtertuinen. Aan de 3-sprong gaat u 
RD over de veldweg.  Aan de 3-sprong bij zitbank, 

wegkruis type vliegermodel en grote 
varkensfokkerij gaat u L  over de smalle 
asfaltweg. Aan de kruising gaat u R (Groeneweg) 
de veldweg omhoog.  
 

(Boven passeert u twee zitbanken met rondom mooi 
weids uitzicht . o. a, op de Remigiuskerk (12e eeuw() 
in Klimmen)  
 

Via betonnen bruggetje steekt u  het Luiperbeekje 
over en volg verder het pad. Vlak daarna aan de 
T-splitsing bij poëziepaal gaat u L over het 
graspad, dat na 25 m naar rechts buigt en een 
licht stijgend pad wordt, gelegen tussen akkers.    
 

3. Na 700 m gaat u vlak voor de doorgaande weg 
bij zitbank en poëziepaaltje L. Meteen daarna bij 
grote trafokast gaat u L de doodlopende smalle 
asfaltweg omhoog.  
 

(Rechts aan de doorgaande weg staat een wegkruis 
type vliegermodel).  
 

Voorbij de grote rijksmonumentale carréhoeve 
“Nieuwe Bongerd” met poorttoren (17e/18e eeuw) 
volgt u RD de veldweg met rondom mooi weids 
uitzicht o.a. op de voor u hooggelegen  
St. Remigiuskerk in Klimmen, die voor het eerst 
in 1445 werd genoemd. Negeer na 250 m paadje 
rechts omlaag, Ruim 300 m verder buigt het pad 
haaks naar links en volg het graspad omhoog 
langs de afrastering.   
Na trapje gaat u beneden aan de doorgaande 
weg, aan de rand van Retersbeek R (rood).  
Waar vlak daarna de doorgaande weg naar links 
buigt, gaat u bij zitbank en boomkruis R 
(Kalfshofweg/rood) over de smalle asfaltweg.   
 

(Waar de asfaltweg naar links buigt, passeert u twee 
zitbanken.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100084271203010


 

Even verder passeert u links het met mergelstenen 
gebouwde bakhuis (Bakkes de Kalfhof) waar u, via 
cursus, zelf broden met biologisch meel kunt bakken. 
In het lager gedeelte van het bakhuis  bevindt zicht 
de oven. I. v. m brandgevaar stond het bakhuis (‘’t 
bakkes) altijd los van de hoeve.  
U passeert meteen carréhoeve Kalfhof (circa 
1700/zie infobordje bij ingang)).  
 

Aan de T-splitsing bij wegkruis en zitbank gaat u 
L over de grindweg.  
Na 50 m komt u links bij de inrit van 
Vakantiewoningen Huiskenshof, een prachtige 
locatie voor een verblijf in het Zuid Limburgse 
vijfsterrenlandschap.  
 

(De Huiskenshof wordt ook wel Huize Retersbeek en 
Klimmender Huuske genoemd. Het is een omgracht 
wit herenhuis (’t Klimmender Huuske) met een  
U-vormige kasteelhoeve in oorsprong middeleeuws 
doch sterk verbouwd in de 19e eeuw).  
 

4.  Met uw rug naar de inrit van de Huiskenshof 
gaat u L door de beukenlaan omhoog. Aan de  
doorgaande weg bij wegkruis gaat u L omlaag.  
Na 200 m, bij  autobandenhandel (2020), gaat u 
aan de rechterzijde lopen. 100 m verder, waar de 
doorgaande weg naar links buigt, gaat u R 
(rood/groen/via Belgica) over de veldweg, die u 
geruime tijd RD volgt.  
 

(Via Belgica is de naam die in de 20e eeuw is 
gegeven aan de 400 km lange oude Romeinse 
heirbaan, die vanaf  het Franse Boulogne-sur-Mer via 
o.a. Arras, Tongeren, Maastricht, Heerlen naar Jülich 
en Keulen liep.  
 

Voor u ziet u hoogbouw in Heerlen/Parkstad, o. a. de 
hoogstgelegen woontoren van Nederland Parc 
Imstenarde. De meest rechtse  woontoren).   
 

Na 900 m gaat u aan de voorrangsweg bij 
autowegviaduct L (groen/rood/via Belgica) over 
de asfaltweg.  Na bijna 200 m gaat u R de veldweg 
omlaag. Bij bord “voetpad” gaat u L over het 
graspad met rechts het Hoensbeekje.  Na 500 m 

buigt het pad naar rechts. Aan de 3-sprong voor 
het hoge spoorwegviaduct gaat u over het tweede 
graspad met links het Hoensbeekje en rechts de 
spoordijk.    
 

(Links boven ziet u grote carréhoeve Ten Hoven 
(1714). Even verder ziet u links de golfbaan waar 
enkele prachtig treurwilgen op staan).    
 

5. Na 500 m gaat u R onder het spoorwegviaduct 
door. Meteen  daarna  aan de 3-sprong gaat u L 
(Parrallelweg).  
 

(Meteen links ziet u een oorlogsbunker/kazemat van 
het type S-3 met drie schietgaten, die gebouwd is in 
de mobilisatieperiode van 1939. De bunker maakte 
deel uit van de Vertragingslijn van de Nederlandse 
Geul-linie. Aan het einde van de oorlog is de bunker 
door de terugtrekkende Duitsers gebruikt als 
“mitrailleursnest”. De terugtrekkende Duitsers hebben 
ook nog geprobeerd de twee spoorviaducten op te 
blazen maar de zware betonconstructies werden 
slechts licht beschadigd). 
 

Aan de 3-sprong gaat u RD.  Aan de 4-sprong bij 
speeltuin ‘Baneblökske” gaat u bij verbodsbord 
RD (groen/blauw) over de smalle asfaltweg (voet- 
fietspad).  Na 150 m gaat u  R en steek de houten 
brug over. Meteen daarna aan de 3-sprong bij  
3 keien gaat u RD over het houten vlonderpad.  
Aan de parkeerplaats gaat u R en bij ingang 
kerkhof/uitvaartcentrum gaat u L over de 
klinkerweg met rechts de 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).   
 

Voorbij de links gelegen parkeerplaats komt u 
links bij het begin van de voetgangerszone bij 
IJssalon Bie Chantal, waar u behalve 
ambachtelijk ijs ook kunt genieten van een 
heerlijke lunch. 
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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.   
 

 

 


