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Tijdens deze heuvelachtige wandeling, wandelt u eerst door het mooie vijverpark ‘t Broek. Voorbij de kerk 
wandelt u weer door een leuk parkje. Voorbij het treinstation wandelt u via het Cortenbachterbos naar het 
fraaie kasteel Cortenbach en dan loopt u o.a. via veldwegen naar de rand van Voerendaal. U loopt de 
Kunderberg omhoog en via weilanden/graspaden/velwegen loopt u naar de Kundersteengroeve. Door het 
dorp wandelt u naar het gezellige eetcafé de Pintelier met terras.  Halverwege passeert u een beleefweide 
picknickweide met zitbanken. U kunt ook starten op de parkeerplaats bij de school en dan fijn lunchen bij 
De Pintelier. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,13 km  1.50 uur  67 m  67 m 
 

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. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startpunt: Eetcafé De Pintelier, Valkenburgerweg 33, Voerendaal. Tel: 045-8888878. Geopend: Donderdag 
t/m maandag vanaf 12.00 uur.  
 

Startpunt: Parkeerplaats Cortemich Brede School Voerendaal, Cortemich 2, Voerendaal. Loop naar de 
uitgang en ga L over het small voetpad met rechts het beekje. Ga dan verder bij **** in punt 3.  
 

 
 

1657. VOERENDAAL 8,1 km  
 

1.   Met uw rug naar de ingang van het eetcafé 
gaat u L langs de doorgaande weg. Na 50 m gaat 
u tegenover huisnr. 41a en meteen voorbij het 
witte voormalig boerderijtje met Mariabeeldje in 
muurnis, R via nauwe doorgang het tegelpad 
omlaag. Aan het einde van het tegelpad gaat u RD 
over de klinkerweg/trottoir. Negeer zijwegen. Na 
200 m, aan de T-splitsing van asfaltwegen, loopt 
u even RD over het gras en volg dan RD het 
asfaltpad met links het zorgcentrum. Aan de  
3-sprong gaat u RD. Meteen daarna, voorbij 
zorgcentrum ’t Brook, gaat u aan de 4-sprong RD 
over het asfaltpad door het park. Aan de ruime  
3-sprong gaat u RD met rechts trimapparaten.  
Meteen daarna, aan de 3-sprong bij zitbank, gaat 
u L. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R het 
asfaltpad omlaag, richting vijver en volg het 
asfaltpad vlak langs de vijver,  genaamd ’t Broek 
en links boven zorgcentrum ’t Brook. Voorbij 
twee zitbanken gaat u aan de 3-sprong R. 
Beneden aan de 3-sprong gaat u RD vlak langs de 
vijver. Negeer zijpad rechts richting visstek. 
Meteen daarna aan de 3-sprong,  bij houten brug 
gaat u RD/R.   Aan de volgende 3-sprong gaat u 
RD vlak langs de vijver.   Aan de 3-sprong bij het 
clubhuisje van H.S.V. de Karper gaat u L.    
 

2. Meteen daarna aan de T-splitsing, met links 
een houten brug,  gaat u R over het asfaltpad.   
Vlak daarna, aan de 4-sprong, gaat u L over het 
asfaltpad, met links  de volgende vijver.  Aan het 
einde van de vijver loopt u RD langs het 
kunstwerk “de Waterschittering”. Steek de 
klinkerweg over en loop RD  (Furenthela) over het 
pleintje en vervolgens door de winkelstraat. Aan 
de kruising, einde voetgangerszone en met 
rechts ijssalon Bie Chantal (koffie), gaat u RD 
over de klinkerweg met links de Laurentiuskerk 
en rechts de grote parkeerplaats.   
 

(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). 
 

Voor het uitvaartcentrum/ingang begraafplaats 
gaat u R over de parkeerplaats. Na bijna 50 m 
gaat u L over het asfalt- bospad en even verder 
loopt u via vlonderpad langs/door het 
moerasgebied ‘t Brook. Aan de 3-sprong gaat R 
en u passeert links een  zitbank.   Voorbij houten 
brug gaat u aan de 4-sprong RD.   Boven aan de 
trap met leuning gaat u R over de smalle 
asfaltweg. Bij het treinstationsgebouw gaat u RD 
het tweerichtingsfietspad omlaag.     
 

(Het  rijksmonumentale stationsgebouw is gebouwd 
in 1913, evenals het in 1913 gebouwde 
rijksmonumentale stationsgebouw Klimmen-
Ransdaal. Beide stations liggen aan de op 1 maart 
1915 geopende lijn Schin op Geul - Heerlen. 
 
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). 
 

Steek nabij het spoorwegviaduct de doorgaande 
weg over en loop, bij verbodsbord, RD (fietsroute 
54) over de smalle asfaltweg.    
 

3.  Na 50 m gaat u R over het asfaltpad en ga dan 
meteen L over het bospad met links van u de 
smalle asfaltweg. Volg nu geruime tijd het 
bospad, dat na 100 m naar rechts buigt, door 
Cortenbacherbos. Na 400 m, bij het tweede 
vlonderpad, buigt het pad naar links, met links 
mooi zicht op de kasteelhoeve/kasteel 
Cortenbach. 100 m verder aan de 3-sprong, voor 
bruggetje en einde weiland, gaat u L en dan 
steekt u de Cortenbacherbeek over en loop RD 
met links het mooie omgrachte kasteel 
Cortenbach.    
 

(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.   
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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). 
 

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 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, loopt u RD met links Cortemich 
Brede School Voerendaal. Aan de 4-sprong, met 
rechts een houten brug over het Hongerbeekje, 
gaat u RD het klinkerpad omhoog.  Bij de 
klinkerweg/parkeerplaats gaat u R omlaag en ga 
dan meteen L over het 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.   
 

4.   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)).  
 

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. Steek aan de grote 
rotonde met het kunstwerk “adelaar” via 
zebrapad de doorgaande weg (Heerlerweg) over 
loop RD over het fietspad/trottoir. Steek via 
volgend zebrapad de asfaltweg (Tolpost)  over en 
ga dan voor woning met kunstwerk aan muur L 
over de smalle asfaltweg.  Aan de 4-sprong gaat u 
RD over het smalle grindpad met rechts 
afrastering van weiland en dan loopt u bij bord 
“Einde bebouwde kom Kunrade/Kunder” onder 
het autowegviaduct door. Meteen na het viaduct 
gaat u aan de 3-sprong R (Kunderberg) over de 
doodlopende asfaltweg.     
 

5. Na ruim 50 m gaat u voorbij zitbank en bij 
huisnr. 18 R (Viabelgica) de veldweg/pad 
omhoog. Let op! Na 250 m, waar u links mooi 
uitzicht heeft op de hoogbouw in Heerlen,  gaat u 
R het  pad omhoog en loop meteen daarna RD 

door het smalle weiland met rechts weids 
uitzicht.   In het volgende (grote) weiland loopt u 
RD met rechts de bosrand.  Na 100 m gaat u R 
(Viabelgica) via draaihekje het smalle bospad 
omlaag.  
 

(U kunt hier ook RD door het weiland blijven lopen. 
Voor de meidoornhaag gaat u L het graspad 
omhoog. Ga dan verder bij ****  in dit punt). 
 

Beneden bij oude holle boomstam buigt het pad 
naar links met rechts even de snelweg.  Na 100 m 
gaat u aan de Y-splitsing bij trapje L omhoog en 
boven in het weiland gaat u L omhoog met even 
verder rechts een meidoornhaag.   **** Na bijna 
400 m gaat u boven aan de T-splitsing R over de 
veldweg met rechts mooi uitzicht en links een 
woning. Bij picknickveldje gaat u R over het 
grasveld omlaag met rechts een meidoornhaag 
en links picknickbanken. Steek vlak daarna 
voorzichtig de doorgaande weg over en ga R over 
het fietspad omlaag.    
 

6.  Na 200 m gaat u L de grind- veldweg omhoog.  
Na 300 m gaat u in de bosrand bij infobord R de 
bos- grindweg omlaag. (U loopt hier over 
privéterrein, doe honden aan de lijn). Voor de 
wijngaard “Overst Voerendaal”, waarvan de wijn 
in supermarkt Plus in Voerendaal te koop is, gaat 
u aan de 4-sprong R het grindpad omhoog.    Na 
50 m gaat u aan de 3-sprong L omlaag.    
 

(Beneden passeert u links een overdekt uitzichtpunt 
met zicht op de Kundadersteengroeve, de  enige 
groeve n Nederland waar Kunradersteen wordt 
gedolven). 
 

Loop onder de boog “de Poort naar het Kalkland” 
door.  
 

(Deze Poort naar het Kalkland  staat hier bij het 
Natuurtransferium. De Poort is gemaakt met een 
nieuw bouwmateriaal uit de groeve namelijk Kuncrete 
dat samengesteld is uit Kunradersteengruis). 
 

Meteen daarna bij  parkeerplaats gaat u L.  
Voorbij infoborden gaat u L over het fietspad 
langs de doorgaande weg omlaag en u steekt bij 
de ingang van de Kunrader Steengroeve de 
snelweg Heerlen-Maastricht over en even verder  
bij plaatnaambord loopt u Kunrade/Kunder 
binnen.  
 

(150 m verder passeert u links het van cortenstaal 
gemaakte infobord “Romeinse veldsporen”).    
 

Na 200 m aan de 4-sprong, bij het 
“energiemuseum” (2023)/huisnr. 18 gaat u L 
(Kunderkampstraat) omlaag.  Aan de 3-sprong bij 
huisnr. 6 gaat u R  en vlak daarna aan de T-
splitsing gaat u L de eenrichtingsweg omlaag. 
Aan de 3-sprong bij huisnr. 4 gaat u L.  Vlak 
daarna aan de T-splitsing bij garagepoorten gaat 
u R.   Na 150 m komt u links bij de doorgaande  
bij het gezellige Eetcafé De Pinterlier, de sponsor 
van deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of 
drinken. Aanrader is de Clubsandwiche.   


