1501. HOENSBROEK 10,2 km
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Startpunt: Wandelparkeerplaats tussen de Koumerweg en Heerlerweg, navigatie: Heerlerweg 140,
Hoensbroek. Tegenover huisnr. 140 rijdt u de weg in en na 60 m L de parkeerplaats op.

blz 2 van 4

Startpunt: Lunchroom Twenty Eight, Kouvenderstraat 35, Hoensbroek.
(Betaald parkeren). Start bij punt 6.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,22 km

2.20 uur

31 m

52 m

Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling met onderweg een fijne lunchroom wandelt u eerst
langs prachtige vijvers en door een park langs de Cauberbeek naar het prachtige kasteel Hoensbroek. U
wandelt verder langs de Caumerbeek door natuurgebied Stadsmoeras Hoensbroek en dan struint u door
de weilanden langs de Nieuwe Caumerbeek. Via voormalig spoorwegtraject loopt u naar het centrum waar
u prima kunt lunchen bij de lunchroom Twenty Eight. Na een stukje door Hoensbroek wandelt u over
paden naar de top van de Koumenberg, een voormalige steenberg. Het laatste stuk wandelt u weer langs
een mooie vijver terug naar de parkeerplaats. U kunt ook starten bij de lunchroom, start dan bij punt 6. In
het laatste stukje zit wel wat hoogteverschil.

1501. HOENSBROEK 10,2 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u het asfaltbospad omlaag. Vlak daarna aan de 4-sprong bij
stalen afsluitboom gaat u R omlaag. Meteen
daarna gaat u aan de 4-sprong RD het graspaadje
omlaag.
(U kunt hier ook R over asfaltpad gaan met links
beneden de vijver. Negeer zijpaden. Aan het eind van
de vijver buigt het asfaltpad naar links. Let op! Neem
dan het eerste asfalt- bospad R met links een
greppel/overloop vijver. Ga nu verder bij **** in dit
punt).
Voor de vijver gaat u R over het graspad met links
de vijver. Blijf vlak langs de vijver lopen. Aan het
eind van de vijver, waar u links een schuilhut ziet,
gaat u RD over het asfalt- bospad met links een
greppel/overloop vijver. **** Aan de T-splitsing
gaat u L over het asfalt- bospad dat meteen naar
rechts buigt. Voorbij ijzeren doorgang gaat u aan
de T-splitsing R. Aan de 3-sprong gaat u L met
rechts een mooie vijver met waterlelies. Aan het
eind van de vijver volgt u RD het asfalt- bospad.
Voorbij bruggetje gaat u aan de 3-sprong R over
het grindpad met rechts de volgende vijver en 50
m verder loopt u via het houten vlonderpad door
de vijver. Aan de 3-sprong voor tunneltje gaat u L
en ga dan meteen L over het asfaltpad.
2. Aan de T-splitsing voor huisnr. 12 gaat u L over
de asfaltweg. Na 30 m gaat u R over het asfaltpad.
Via brug steekt u de Caumerbeek over en dan gaat
u aan de 4-sprong bij hondenuitlaatplaats L over
het asfaltpad met links de Caumerbeek.
(Hier aan de 4-sprong ziet u voor u de glijbanen van
zwembad Hoensbroek).

Aan de rotonde gaat u RD over het asfaltpad met
links de Caumerbeek.
(Voor u in de verte ziet u twee torens van kasteel
Hoensbroek).
Negeer zijpaden en blijf het asfaltpad door het
park RD volgen met links het Caumerbeekje, dat
plaatselijk ook wel Auvermoer wordt genoemd. Na
ruim 400 m bij stenen brug en huisnr. 116 steekt u
de asfaltweg over en loopt u RD over het asfaltpad
met links het beekje en rechts een haag. Negeer
zijpaden rechts naar het dierenpark “Ridder Hoen
Park” met o.a. lama’s en nando’s, die op
struisvogels lijken. Aan de 4-sprong bij brug gaat
u RD over het grindpad met links de beek en even
verder ziet u rechts torens van kasteel Hoesbroek.
Aan de doorgaande weg gaat u R.
(150 m verder bij heeft u rechts mooi uitzicht op het
prachtige kasteel Hoensbroek, 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).
3. Loop hetzelfde stuk terug en vlak voor de brug
gaat u R over het grindpad met rechts het
Caumerbeekje en links de Nieuwe Caumerbeek.
Via klaphek bij infobord loopt u RD over de
grindweg. (Even verder passeert u links de
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoensbroek en het
punt waar het gezuiverd water de zuiveringsinstallatie
verlaat).

Negeer zijpaden en blijf het pad, dat een flauwe
bocht naar rechts maakt, geruime tijd RD volgen.
Negeer na bijna 400 m zijpad/bruggetje rechts. 250
m verder steekt u via bruggetje het Oude
Caumerbeekje over. Via klaphek verlaat u het
natuurgebied en ga dan L over de smalle
asfaltweg/fietspad. Vlak daarna steekt u via brug
bij zitbank en infobord de Nieuwe Caumerbeek
over en ga dan meteen R via klaphek over het pad
met rechts de Nieuwe Caumerbeek, die het
gezuiverd water afvoert naar de Geleenbeek.
Boven bij twee mijnspoorbanken en stalen
(spoor)brug steekt u de smalle asfaltweg over en
loopt u via klaphek het pad omlaag. Beneden
struint u door het weiland/natuurgebied met rechts
de Nieuwe Caumerbeek Aan het einde steekt u R
via de zwarte brug over de beek over en loopt u
RD het pad omhoog.
(De Nieuw Caumerbeek stroomt hier vlakbij in de 48
km lange meanderende Geleenbeek, een zijbeek van
de Maas).
4. Boven aan de T-splitsing bij jeu de boules baan
en zitbank in de buurtschap Terschuren gaat u R
(Wingerdweg) en u passeert meteen een
Mariakapel- grot. Na ruim 400 m gaat u aan de 4sprong bij varkensruggen L het asfaltpad omhoog.
(U loopt hier over het voormalig mijnspoorwegtraject
dat liep van Brunssum naar de haven in Stein).
Steek de doorgaande weg over en loop RD met
links in de helling een “dierenparkje”. Steek de
volgende asfaltweg over en loop RD over het licht
stijgende asfaltpad.
(100 m verder bij nr. 22 C op carport ziet u links de
witte de O.L.V. Maagd der Armen kerk (1949-in 2010
aan de eredienst onttrokken)).
Voorbij sportveldje en twee zitbanken steekt u de
asfaltweg (Hermesweg) over en loop RD over het
licht stijgende asfaltpad door de bosstrook.
Negeer zijpaden. Steek na 500 bij kei de volgende
asfaltweg (Steinadestraat) over en loop verder RD.
(Hier aan de asfaltweg ziet u rechts het torentje van de
Johannes Evangelistkerk (1905-1906) ook wel grote
St. Jan genoemd).
Omlaag lopend gaat u aan de Y-splitsing R
omlaag. (U verlaat hier het traject van de voormalige
mijnspoorlijn). Meteen daarna gaat u aan de
doorgaande weg R omlaag.
5. Let op! Tegenover huisnr. 11A gaat u L het
grindpad omhoog met rechts de Zandstraat. Aan
de kruising gaat u R en ga dan L (Zandstraat) de
asfaltweg omlaag. Beneden in het centrum van
Hoensbroek/Gebrook gaat u aan de 4-sprong L de
eenrichtingsklinkerweg omhoog. Aan het ruime
Gebrookerplein gaat u bij groot stenen wegkruis
en het voormalig raadhuis van Hoensbroek/
openbare school Aan de Vogelstang (1871/nr. 1113) RD. (In 1911 verhuisde de openbare school en het
gemeentehuis naar de nieuwe plek aan de
Nieuwstraat.
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Het kruis is In 1921 opgericht door de fam. Vincken
op de historische driesprong van wegen nabij de
oudste kern van Hoensbroek).
Aan het eind van het plein gaat u L
(Kouvenderstraat) door de voetgangerszone. Bij
huisnr. 35 komt u links bij Lunchroom Twenty
Eight waar u heerlijk kunt lunchen of pauzeren.
(aanrader voor lunch: Middelste ontbijt tot 12.30
uur of het twaalf uurtje!).
6. Met uw rug naar de ingang van de lunchroom
gaat u L door de voetgangerszone. Negeer
zijwegen.
Aan
de
doorgaande
weg
bij
politiebureau gaat R (Aldenhofstraat) omlaag.
Waar vlak daarna de doorgaande weg naar rechts
buigt, loopt u bij rij paaltjes en bij grote zitbank RD
over het brede klinkerpad/asfaltweg met links het
bijenkasteel. Aan de T-splitsing gaat u R. Meteen
daarna, waar de klinkerweg naar links buigt, gaat
u R over het betonnen pad tussen 3 paaltjes door
en dan gaat u meteen L het trapje op. Volg het
kasseienpad en steek twee maal via trapjes een
asfaltweg over. Aan het eind gaat u RD/L (Prof.
Eykmanlaan). Negeer meteen zijweg links
(Eikenweg). Negeer zijwegen. Let op! Na 300 m
gaat u meteen voorbij huisnr. 45 L via ijzeren
doorgang over het brede tegelpad.
Aan de
kruising bij volgende ijzeren doorgang gaat u R
langs huisnr. 28. Aan de 3-sprong RD. Aan de Tsplitsing voor speeltuin gaat u R.
7. Meteen daarna gaat u tegenover huisnr. 5 bij
bord “voetpad” L over het grindpad. Bij links
hoogstaande trafokast en rechts gelegen stuw
buigt het pad het bos in. Meteen daarna gaat u aan
de 3-sprong R. Vlak daarna aan de 4-sprong bij
tunnel gaat u L het steile asfaltpad omhoog. Vlak
daarna aan de volgende 4-sprong gaat u RD pad
steil omhoog. Na 50 m gaat u boven aan de 3sprong RD omlaag. Negeer zijpaadjes. 100 m
verder gaat u boven aan de 5-sprong R over de
licht stijgende smalle asfaltweg. (Dus het tweede
pad R). Negeer zijpaden. Na 300 m gaat u voorbij
zitbank aan de 4-sprong, waar u rechts boven een
schuilhut ziet, scherp L over het asfaltpad. 100 m
verder gaat u aan de 4-sprong R over het asfaltpad
en na 20 m gaat u aan de 3-sprong R het asfaltpad
omhoog. Aan de volgende 3-sprong gaat u R het
asfaltpad verder omhoog en na 10 m gaat u aan de
omgekeerde Y-splitsing scherp L het asfaltbospad omhoog
Boven komt u bij 3 keien op de top van de
Koumenberg, een voormalige steenberg van de
staatsmijn Emma (1911-1973).
(Rechts ziet u de skihelling van overdekte skibaan
Snowworld Landgraaf, die is aangelegd op de
steenberg van de Staatsmijn Wilhelmina (1909-1969).
Loop 10 m terug omlaag en ga, waar het asfaltpad
links omlaag buigt, R het steile graspaadje
omlaag. Beneden gaat u aan de 3-sprong RD/R het
asfaltpad omlaag.

8. Beneden aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R.
Beneden aan de 4-sprong gaat u L door de tunnel
en dan loopt u meteen aan de 4-sprong RD het
asfalt- bospad omlaag. Aan de T-splitsing gaat u L
met rechts een greppel. Aan de T-splitsing voor de
vijver gaat u R en na 10 m gaat u L over het
graspaadje. Bij mooi plekje met twee zitbanken en

blz 4 van 4
schuilhut gaat u R. Aan de T-splitsing gaat u L
over het asfaltpad met links de vijver met
waterlelies. Negeer zijpaadjes en volg het pad, dat
een breder pad wordt, RD. Aan de T-splitsing gaat
u R omhoog. Meteen daarna aan de 4-sprong bij
stalen afsluitboom gaat u L omhoog naar de
parkeerplaats.
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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,
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