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Tijdens deze heuvelachtige wandeling, loopt u eerst even over een fietspad en dan struint u over een mooi 
graspad langs de Geleenbeek. U loopt over een mooi vlonderpad en dan wandelt u langs de prachtige 
Mulderplas, waar genoeg zitbanken staan.  U komt door de buurtschap Thull en dan klimt u door het bos 
omhoog. Met prachtig uitzicht daalt u af naar een picknickplek en dan volgt een steile klim naar het bos. U 
daalt af naar Vaesrade en via een mooi graspaadje daalt u af naar de Naanhof. Via een verrassend paadje 
loopt u terug naar het restaurant met terras.  Bij de Naanhof moet u door een hek, kijk goed naar de 
openingstijden!  Er is ook een alternatief beschreven. 
 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://www.restaurantbergrust.nl/


  blz 2 van 3 

 

Startpunt: Café Bergrust, Schuureikenweg 115, Hoensbroek. Geopend: Dagelijks vanaf 12:00 uur, dinsdag 
en woensdag gesloten. 
 

Openingstijden hek Naanhof: Maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur, zaterdag van 08:00 tot 16:00 uur, 
zondag van 10:00 tot 13:00 uur. Buiten deze tijden kunt u de alternatieve tekst onderaan volgen. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,72 km  1.40 uur  45 m  73 m 
 

 
 

1667. HOENSBROEK 6,7 km  
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u L en meteen 
daarna gaat u R over het tweerichtingsfietspad 
met rechts de Ring Parkstad/N300 en na 200 m 
steekt u de meanderende Geleenbeek over en 
heeft u links zicht op het natuurgebied Kathager 
Beemden. Na 400 m, einde tweerichtingsfietspad, 
gaat u aan de 3-sprong RD (Geitenweg) de 
asfaltweg omhoog. Vlak daarna, aan de 3-sprong, 
gaat u RD en meteen daarna gaat R door de 
kleurrijke tunnel en volg dan RD klinkerweg/ 
tweerichtingsfietspad.  
 

(Omlaag lopend passeert u na 20 m, rechts in de 
bosrand, de Geul-linie oorlogsbunker/kazemat 23 van 
het type S-3, die een onderdeel was van de 
Vertragingslijn van de Nederlandse Geul-linie. Door 
de Territoriaal Bevelhebber in Zuid-Limburg (TBZL) 
werden vlak voor de Tweede Wereldoorlog twee 
weerstandslinies aangelegd, te weten een grenslijn 
met 4 S-3 kazematten en een vertragingslijn met 30 
S-3 kazematten. Deze bunkers hadden drie 
schietgaten). 
 

Na bijna 400 m, meteen voorbij brug over de 
Geleenbeek, steekt u L de doorgaande weg over 
en gaat u bij betonnen trafohuisje, via klaphek, 
RD over het  graspad met links de Geleenbeek.   
 

(Na veel regenval kan dit pad soms drassig zijn, ga 
dan voor de brug L over de rustige 
klinkerweg/asfaltweg).  
 

Na 1 km gaat u bij brug over de Geleenbeek R 
omhoog.   
 

(Als u hier de brug oversteekt, komt u  boven aan de 
T-splitsing bij zitbank bij een grote mijnlamp.  Via 
deze Reuzenmijnlamp (op knopje drukken) vertellen 
leerlingen van de basschool St. Dionysius uit 
Schinnen u iets over de mijnhistorie. Hier staan 20 
“mijnspoorpalen” met een vraag en antwoord 
(achterkant paal) over het mijnverleden.  Niet alleen 
interessant voor kinderen maar ook zeker voor 
volwassenen. Zeker even gaan kijken). 
 

Meteen daarna gaat u R de trap met leuning 
omhoog en volg boven RD het mooie vlonderpad 
door het riet en biezenveld en u passeert bij 
zitbank het infobord “Rietpad”.     
 

(Bij zitbank/infobord ziet u de Alfa bierbrouwerij, een 
onafhankelijk familiebedrijf dat in 1870 werd 
opgericht). 

Aan de T-splitsing, einde vlonderpad, steekt u de 
smalle asfaltweg over en gaat u L over het 
verharde pad.  Aan de ongelijke 4-sprong gaat u 
R/RD verder over het onverharde pad langs de 
smalle asfaltweg en met links beneden de 37 km 
lange Geleenbeek, die nabij Stevensweert in de 
Maas uitmondt.     
 

2. Let op! Na 150 m gaat u R over het bospaadje 
langs de houten reling. (Dit is ca. 25 m vóór 
zitbank, infobord en waar de smalle asfaltweg naar 
links buigt). Meteen daarna aan de T-splitsing voor 
de Mulderplas, een voormalige slikvijver van de 
Staatsmijn Emma, die in 1989 is omgetoverd tot 
visvijver, gaat u L.  Vlak daarna aan de volgende 
T-splitsing gaat u R, langs de zitbank met rechts 
de vijver. Negeer zijpad links en u  passeert 
enkele visstekken.  Aan de 3-sprong bij bruggetje 
gaat u RD. (Als u hier L over de brug gaat, komt u bij 
Brasserie De Muldermolen).  Aan het einde van de 
beklinkerde parkeerplaats, gaat u L langs de 
afsluitboom en ga dan R de asfaltweg omhoog. 
Na 100 m gaat u bij bord “voetpad” L de grindweg 
omhoog en vlak daarna gaat u R via ijzeren 
doorgang het pad door en langs de bosrand 
omhoog.   
 

3. Voorbij volgende nauwe doorgang gaat u 
boven aan de T-splitsing in de buurtschap Thull  
L de smalle asfaltweg omhoog. Na 50 m gaat u  
tegenover verkeersspiegel R (Ketelweg/Thull 8e-
8c) de smalle asfaltweg omhoog, die bij  
huisnr. 8 c een stijgende grindweg wordt. Aan de 
4-sprong gaat u bij afsluitboom R het bospad 
omhoog, dat boven naar links en rechts buigt.  
Boven, voorbij houten afsluitboom en bij stal, 
gaat  u aan T-splitsing, waar u mooi uitzicht heeft 
over het droogdal, R het pad omlaag met rechts 
de bosrand en links een weiland. Voorbij zitbank, 
genietplekje, buigt het pad links omlaag en wordt 
een dalend graspad. Steek beneden, bij 
bijzondere wegwijzer, de smalle asfaltweg over 
en loop RD het pad omhoog met rechts grote 
zwerfstenen, zitbanken, gedenksteen en mooi 
gedicht.   
 

(Het  mooie gedicht van Wiel Raes moet u zeker 
even lezen.  
 

 



  blz 3 van 3 

 

De gedenksteen herdenkt 8 mensen (2 volwassenen 
en 6 kinderen) die op 24 nov. 1944 hier in de buurt in 
een weiland om het leven kwamen als gevolg van 
een ongeval met oorlogsmunitie. De slachtoffers zijn 
begraven in een collectief graf op de begraafplaats 
van Schinnen.  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (Vaesradervoetpad) 
het pad omhoog, met rechts afrastering/grote 
akker. Omhoog lopend maakt het pad na 150 m 
een bocht naar rechts en naar links. Negeer 
zijpaden. Boven aan de T-splitsing gaat u L over 
de veldweg en u passeert vlak daarna links een 
zitbank.  
 

(Even verder passeert u een berkenkruisje en zitbank 
t. h. a. stoekrenner ozze Jeu, die hier op 28 sept. 
2019 overleed). 
 

Na 200 m gaat u aan de Y-splitsing, met rechts, 
bij weiland, mooi uitzicht over Vaesrade o. a. op 
de Servatiuskerk (1929), schuin R het mooie holle 
pad omlaag. Bijna beneden, bij rooster, gaat u bij 
bord “voetpad” L over het pad met rechts 
afrastering van achtertuinen. 100 m verder bij 
woningen in Vaesrade, wordt het pad een 
grindweg, die meteen bij huisnr. 101 naar rechts 
buigt. Meteen daarna, voor de doorgaande weg, 
gaat u bij huisnr. 99 R de eenrichtingsklinkerweg 
omlaag. Meteen daarna, tegenover huisnr. 95, 
steekt u L via oversteekplaats de doorgaande 
weg over en loopt u bij de mooie witte grote 
rijksmonumentale carréboerderij (1798) RD 
(Rozenstraat) over de klinkerweg. Aan de  
3-sprong gaat u RD.  
 

3. 50 m verder, gaat u tegenover huisnr. 22, L 
(Koekenweg) de doodlopende klinkerweg 
omhoog. Negeer boven zijweg links (Beukenhof). 
Meteen daarna, einde klinkerweg en bij 
Mariakapelletje, hangend aan restant van 
bijzonder vorm gegeven boom, gaat u  R het 
mooie holle bospad omhoog. (Bijna boven 
passeert u rechts een dassenburcht). Boven aan de 
T-splitsing, voor de beneden gelegen Ring 
Parkstad, gaat u R de veldweg omlaag. Beneden 
aan de 4-sprong bij fiets- voetgangersbrug  gaat 
u RD over de smalle asfaltweg 
/tweerichtingsfietspad met rechts het 
sportcomplex van Vaesrade.  
 

(Hier ziet u rechts op het sportcomplex de drie 
schietpalen met kogelvanger van schutterij Sint 
Martinus (1897) Vaesrade).  

5. Na 100 m buigt de smalle asfaltweg rechts 
omlaag en ga dan meteen L de trap omhoog.  
Boven bij infoborden, met mooi zicht op de Ring 
Parkstad, gaat u R over het paadje dat vlak 
daarna naar rechts buigt. Volg nu geruime tijd het 
paadje, met links het grote grasveld en rechts de 
bosrand (berkenbos), die na 250 m naar links en 
rechts buigt.  
 

(Voor u in de verte ziet u de kerktoren van de St. 
Bavokerk (1763) in Nuth). 
 

Na 700 m gaat u beneden, bij houten hek, R door 
de smalle doorgang en ga dan L (Naanhofweg) de 
doodlopende asfaltweg omlaag met links de grote 
parkeerplaats van de Naanhof. Bij 
korfschansmuur en het brede toegangshek van 
de Naanhof, gaat u R over het terrein van de 
Naanhof en volg dan een eindje verder aan de 
linkerzijde het pad langs de korfschansmuur. 
 

(De Naanhof wordt al in archieven uit de 16e eeuw 
vernoemd (Nonnenhof) als leen van de kasteelheren 
van Hoensbroek). 
 

(Op zondag is het hek na 13:00 uur gesloten. Ga dan 
verder bij de laatste alinea  “Omleiding Naanhof.”).  
 

Na 150 m loopt u voor de Geleenbeek, via het 
viaduct, onder de Ring Parkstad door. Meteen na 
het viaduct gaat u L het pad omhoog, met links 
de hoge korfschansmuur/Ring Parkstad. Aan de 
asfaltweg gaat u L en na 100 m komt u bij café 
restaurant Bergrust, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken. 
De vriendelijke uitbater Francois verneemt graag 
wat u van de route vindt. 
 

Alternatief Naanhof    
 

Ga bij het brede toegangshek van de Naanhof L 
de asfaltweg omhoog met links varkensruggen/ 
grote parkeerplaats. Steek boven de rotonde RD 
over en via brug steekt u de Ring Parkstad over. 
Aan de volgende rotonde gaat u R/RD 
(Schuureikenweg) en u loopt even verder de 
gemeente Heerlen (stadsdeel Hoensbroek) 
binnen.  Vlak daarna gaat u R (Schuureikenweg) 
de doodlopende weg omlaag. Na ruim 150 m gaat 
aan de 3-sprong R omlaag en na 200 m komt u 
links bij het café restaurant, de sponsor van de 
wandeling.

 

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.   

 

 


