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Startpunt: Parkeerplaats Kasteel Hoensbroek, Klinkertstraat 118, Hoensbroek. 
Parkeer gratis op de grote parkeerplaats. 
 

Startpunt: Zorgboerderij Roebroekhoeve, Hellebroek 62a,  Nuth. Met uw rug naar de ingang gaat u R  en 
negeer zijwegen links.  Ga dan verder bij **** in punt 2.  
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  blz 2 van 3 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,4 km  2.30 uur  25 m  33 m 
 

Tijdens deze gemakkelijke en waterrijke wandeling rond het Geleenbeekdal, wandelt u via een groene 
strook naar de brug en struint u even door weilanden langs de Geleenbeek. U komt in de buurtschap Laar 
waar u kunt koffiedrinken bij de Roebroekhoeve en dan wandelt u over veldwegen naar de buurtschap 
Swier.  Via veldwegen loopt u de buurtschap Weustenrade binnen. U struint weer een mooi stuk langs de 
Geleenbeek en passeert de buurtschap Brommelen. U steekt de spoorlijn over en dan wandelt u via mooie 
paden langs de Geleenbeek naar het schitterende Kasteel Hoensbroek. U kunt ook starten bij de 
Roebroekhoeve, de route wordt dan 400 m langer. 

 
 

1453. HOENSBROEK 10,4 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de ingang 
van het kasteel, die rechts naast de lange 
kasteelmuur met de veel schietgaten ligt. Met uw 
rug naar de ingang van het kasteel gaat u RD over 
het licht stijgende kasseienpad langs de eiken.   
Aan het einde van het kasseienpad steekt u via de 
vluchtheuvel de doorgaande weg (Juliana-
Bernhardlaan) over en gaat u L over het trottoir. 
Na ruim 50 m gaat u R over het derde klinkerpad 
dat vlak langs het op de sokkel van breuksteen 
staande  grote beeld van Onze Lieve Vrouw van 
Banneux, gaat. Aan de tweede 4-sprong gaat u L 
en voor huisnr. 17 gaat u R. Na 30 m gaat u L over 
het voet- fietspad. Steek na 100 m de doorgaande 
weg over en loop RD tussen twee keien door, over 
het asfaltpad met links achtertuinen van 
woningen.  
 

(U loopt hier over het traject van de voormalige 
mijnspoorlijn die van  Brunssum via Hoensbroek en 
Geleen naar de haven van Stein liep). 
 

Steek de asfaltweg over en loop RD over de 
asfaltweg, die bij ingang van woonwagenkamp een 
smalle asfaltweg/fietspad wordt. Via stalen 
(spoor)brug steekt u de Nieuwe Caumerbeek, die 
gegraven is voor de afvoer van het gezuiverd 
rioolwater van de vlakbij gelegen 
rioolzuiveringsinstallatie, over. Meteen na de brug 
gaat u bij zitbanken R via klaphek het pad omlaag. 
Beneden struint u door het weiland/natuurgebied 
met rechts de Nieuwe Caumerbeek  Aan het einde 
bij de zwarte brug over de Nieuw Caumerbeek  
gaat u L over het asfaltpad.  
 

(De Nieuw Caumerbeek stroomt hier vlakbij in de 48 
km lange meanderende Geleenbeek, een zijbeek van 
de Maas). 
 

Boven aan de kruising bij zitbank, gemaakt van 
spoorstaaf en biels, gaat u L over de smalle 
asfaltweg, het traject van de voormalige 
mijnspoorlijn die van  Brunssum naar de haven 
van Stein liep. Voor de stalen (spoor)brug en bij 
twee zitbanken (u bent hier net geweest) gaat u R 
via klaphek het grindpad omlaag met beneden 
links de Nieuwe Caumerbeek.  Aan het eind bij 
brug gaat R over het asfalt- fietspad.  

(Na ruim 50 m steekt u de Gelenbeek over).   
 

Na 250 m steekt u bij hoeve de Naamsre steen en 
wegkruis de spoorwegovergang over. Meteen 
daarna gaat u bij poëziepaal R over de grindweg. 
Aan de T-splitsing voor de snelweg gaat u R over 
de smalle asfaltweg en u passeert rechts een 
carréboerderij.  
 

2. Na 300 m buigt de asfaltweg via viaduct onder 
de autoweg door.  Boven aan de T-splitsing in de 
buurtschap Laar gaat u L (rood).   
 

(Als u hier R gaat, komt u bij huisnr. 62a  bij de 
Roebroekhoeve met leuk terras).   
 

**** Meteen voorbij huisnr. 9 gaat u bij poëziepaal  
R (rood/Vleugelsweg) de asfaltweg omhoog, die 
een  stijgende veldweg wordt.    
 

(Boven bij zitbank kunt u R, als het hek open is, ook 
naar de Roebroekhoeve lopen).  
 

Na 500 m gaat u aan de 5-sprong bij veldkruis 
RD/L (tweede pad van links) en u passeert meteen 
links een zitbank.  Beneden aan de 4-sprong bij 
ijzeren hek en gedichtpaal gaat u RD (rood) en u 
steekt de Bissebeek, een zijbeek van de 
Geleenbeek over.  Boven in de buurtschap Swier 
steekt u bij mooie klokgevel van woning en 
hangklok de doorgaande weg over en loopt u bij 
verbodsbord RD (rood) de (verharde) veldweg 
omhoog, die beneden rechts omhoog buigt.  
 

(Omhoog lopend ziet u even verder  mogelijk, rechts in 
het weiland, alpaca’s lopen).  
 

Na 500 m gaat u aan de kruising in Swier bij 
zitbank, poëziepaaltje en de St. Isidoruskapel 
(2000) L de  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 T-
splitsing gaat u L over de veldweg, die u geruime 
tijd RD volgt met rondom mooi uitzicht. Negeer na 
ruim 600 m zijpad rechts (Tojapad).  
 

(Het pad is genoemd naar de voormalige plaatselijke 
voetbalclub, die het speelveld hier even verder achter 
de rechts gelegen meidoornhaag had). 



  blz 3 van 3 

 

Aan de T-splitsing gaat u R (zwart) over de 
asfaltweg.  In de buurtschap Weustenrade gaat u 
aan de 3-sprong L (Oliemolenstraat) over de 
smalle asfaltweg.     
 

3.  Na ruim 300 m steekt u het  Luiperbeekje over. 
Meteen daarna bij mooi vakwerkhuis, de 
voormalige watermolen Weustenrade, waar tegen 
de muur van het voormalige molengedeelte een 
molensteen staat, gaat u L via houten klaphek over 
het graspad, met rechts de Geleenbeek.   
 
(De watermolen is rond 1800 of eerder gebouwd als 
oliemolen.  Rond 1960 ging de molen buiten bedrijf.  
De drie molenstenen van de kollergang zijn bewaard 
gebleven en zijn als versiering tegen de gevels van 
het voormalige molengebouw geplaatst). 
 

U struint nu geruime tijd door het mooie 
natuurgebied.  
 

(Even verder steekt u via stapstenen  het Luiperbeekje 
over, dat hier vlakbij in de Geleenbeek stroomt).   
 

Negeer na 600 m brug rechts en even verder 
loopt u links van het breed ijzeren hek door 
houten klaphek en volg het graspad verder langs 
de beek. (Hier ziet u rechts boven stallen). Negeer 
betonnen brug rechts en volg het mooie graspad 
verder langs de beek. Steek boven aan de rand 
van de buurtschap Brommelen de doorgaande 
weg over en via klaphek loopt u RD over het 
graspad verder langs de Geleenbeek.  
 

(Meteen links ziet u een oorlogsbunker. Dit is 
Kazemat 21 van het type S-3 en maakte onderdeel 
uit van de Vertragingslijn van de Nederlandse Geul-
linie. In Zuid-Limburg werden twee weerstandslinies 
aangelegd, te weten een grenslijn met 4 S-3 
kazematten en een vertragingslijn met 30 S-3 
kazematten. Deze kazematten hadden drie 
schietgaten). 
 

Negeer (afgesloten) houten bruggetje rechts. Even 
verder buigt het pad  links weg van de beek en dan 
passeert u links een mooie vijver. Via ijzeren 
bruggetje steekt u het Bissebeekje over en volgt u 
RD het graspad door het weiland richting wit huis 
met rechts de bosrand en even verder links het 
meanderende Bissebeekje.  Bij klaphek gaat u R 
de asfaltweg omhoog.  
 

(Loop aan de linkerzijde over de verharde strook. 
(Rechts ziet u de twee torens van kasteel 
Hoensbroek). Na 200 m loopt u RD over de brede 
grasstrook. Bij begin “sloot met betonnen wand” loopt 
u RD over de dalende asfaltweg).       

 

4. Na 500 m gaat u beneden aan de 3-sprong R 
(Laar 15-16-17) onder het viaduct door en loop 
meteen na het viaduct aan de 3-sprong RD 
omhoog. Steek R de spoorwegovergang over en 
meteen daarna bij  wegkruis R over de veldweg 
 

(Dit kruis is hier geplaatst ter nagedachtenis aan de 14 
jarige Naomi Verkerke uit Nuth, die op 6 maart 2001 
toen ze met  vriendinnen op weg was naar school, hier 
bij de toen nog onbewaakte spoorwegovergang onder 
een trein is gekomen.  
 

Hier  staat carréboerderij “Hof Laar” vanaf 2018: De 
Naamse Steen genoemd. De boerderij is  het enige 
overblijfsel van het Huis Laar, dat een leengoed was 
van de abdij Rolduc (Kloosterrade). Eind 18e of 
begin 19e  eeuw werd het huis  gesloopt. De hof werd 
voor het eerst genoemd in 1262. Het huidige  gebouw 
dateert van ± 1850).  
 

Meteen daarna gaat u L via klaphek het 
natuurgebied Stadsmoeras Hoensbroek binnen.  
Via ijzeren bruggetje steekt u de Geleenbeek over 
en volg het pad tussen de hoge populieren door.  
Via de volgende smalle brug steekt u de Nieuwe 
Caumerbeek over waarmee het gezuiverd 
rioolwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Hoensbroek wordt afgevoerd naar de Geleenbeek, 
die op dat punt een bredere beek wordt. Meteen na 
de brug gaat u R over het gras met rechts de 
Nieuwe Caumerbeek en de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie met het 
zonnepanelenpark.  Aan het einde van het gras 
gaat u R over grindpad met links het 
Caumerbeekje.  
 

(Mogelijk ziet u hier in de oeverwand een ijsvogeltje. 
 

U passeert rechts de uitstroom van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie).  
 

Steek de  doorgaande weg over en ga L over het 
trottoir en u steekt meteen, bij ongevalskruisje, het 
Caumerbeekje over en loop RD met rechts het 
imposante prachtige kasteel Hoensbroek en links 
de grote visvijver genaamd Droomvijver.  Aan het 
einde van de gracht bij toren, staande in 
slotgracht, gaat u R terug naar de parkeerplaats.   .  
 

(Degene die nog een rondje om de mooie Droomvijver 
wil lopen, gaat  hier even RD en na 10 m L de inrit in).   
 

(In 1951 is deze grote visvijver gegraven en was 
bestemd voor de ontspanning van de vele 
mijnwerkers, die hier woonden).

 
(Kasteel Hoensbroek of Gebrookhoes is een van de grootste kastelen van Nederland. Dit imposante waterkasteel  
geldt als de grootste burcht tussen Rijn en Maas en is het enige kasteel in Nederland met twee voorburchten. Het 
bevat niet minder dan 67 zalen, vertrekken en ruimtes. Het oudste gedeelte van het kasteel, met name de hoge 
ronde toren, dateert van rond 1360. Tegen betaling kunt u met een rondleidingboekje het kasteel zelf verkennen. 
Ook erg leuk voor kinderen. Zeker eens doen)). 
 

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.   

 


