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Tijdens deze gemakkelijke wandeling door het dal van de Geleenbeek en de Nieuwe Caumerbeek, wandelt 
u eerst naar de buurt Kathagen en na een stukje over voormalige spoortraject loopt u door een  weiland 
langs de smalle Geleenbeek en de Nieuwe Caumerbeek. Via mooi paden, door het natuurgebied 
Stadsmoeras Hoensbroek,  komt u bij het prachtige kasteel Hoensbroek. Dan wandelt u door een park 
langs het meanderende Caumerbeekje. U loopt even door een woonwijkje en dan struint u geruime tijd 
door een mooi gebied met fraaie vijvers. U loopt terug door het park langs het Caumerbeekje en dan kunt u 
de binnenplaats van het imposante kasteel Hoensbroek bekijken. Na weer een stuk door een weiland langs 
de Nieuwe Caumerbeek komt u in de leuke  buurtschap Terschuren en via veldweg loopt u door het 
gehucht Schurenberg terug naar het restaurant met terras. Tip: U kunt ook starten op de 
wandelparkeerplaats en dan fijn pauzeren/lunchen bij Bergrust, start dan bij punt 4.  
 

 
 

Startpunt: Café Bergrust, Schuureikenweg 115, Hoensbroek. 
 

 

Startpunt: Wandelparkeerplaats tussen de Koumerweg en Heerlerweg, navigatie: Heerlerweg 140, 
Hoensbroek. Tegenover huisnr. 140 rijdt u de weg in en na 50 m komt u L bij de parkeerplaats.  (Dit is nabij Total 
tankstation Koumen). Vanaf de parkeerplaats loopt u het asfaltpad omlaag en beneden aan de T-splitsing 
gaat u via nauwe doorgang R over het asfaltpad  Aan de 3-sprong van asfaltpaden gaat u RD (punt 4) gaat 
u RD. Ga nu verder bij **** in punt 4. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,99 km  2,25 uur  28 m  85 m 
 

 
 

1668. HOENSBROEK 11 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u L en na 50 m 
gaat u R over het tweerichtingsfietspad, met 
rechts de Ring Parkstad 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 L de smalle asfaltweg omlaag. Boven 
aan de T-splitsing in de buurt Kathagen gaat u L 
over de brede asfaltweg.    
 

(De rij woningen, die hier staan, zijn voormalige 
spoorwerkerswoningen. De spoorwegmedewerkers,  
stookten vroeger, halverwege de nacht, op het nabij 
gelegen rangeerterrein de stoomlocomotieven op, 
zodat die vroeg in de ochtend klaar waren voor de 
dienst). 
 

Na 100 m gaat u over het links gelegen bospaadje 
lopen, met rechts de brede asfaltweg. Aan de  
T-splitsing gaat u R.  
 

(Als u hier L gaat, komt u meteen bij zitbank, die nabij 
de Geleenbeek staat, in het natuurgebied Kathager 
Beemden).  
 

Meteen daarna gaat u L over de brede asfaltweg, 
die na 200 m een smalle asfalt- bosweg/fietspad 
wordt.  
 

(De verharde vlakte, die u hier rechts ziet, was een 
onderdeel van het voormalig spoorwegemplacement 
bij station Nuth. Op dit, in 1910 in bedrijf genomen 
emplacement, vond in de tijd van de mijnindustrie de 

overslag van kolen plaats. De installaties, die eerst 
voor overslag van kolen gebruikt zijn, werden daarna 
tot 1995 gebruikt voor de overslag van suikerbieten 
die uit de hele regio werden aangevoerd om met 
treinwagons verder vervoerd te worden naar de 
suikerfabrieken in het westen van het land. 
 

U loopt nu over het traject van het voormalige 
mijnspoor dat in het begin van de 20e eeuw werd 
aangelegd en waarover de zware locs reden om de 
kolen van de staatsmijn Emma (Hoensbroek/ 
Treebeek) en  Hendrik (Brunssum) af te voeren naar 
de haven van Stein). 
 

Na 600 m gaat u aan de 3-sprong, bij zitbank, L 
omlaag en meteen daarna gaat u R via klaphek 
het weiland in.   
 

(Hier bij klaphek ziet u mogelijk links bij houten 
afrastering, in de steile oeverwand van de 
Geleenbeek, een ijsvogeltje). 
 

Loop nu RD door het weiland, met rechts de  
smalle 48 km lange meanderende Geleenbeek, 
die in Stevensweert in de Maas uitmondt. Aan het 
einde van het weiland, bij afgebroken takken  van 
boom, loopt u  bij de Nieuwe Caumerbeek het pad 
omhoog. Boven steekt via twee klaphekken bij 
zitbanken en “spoorbrug” de smalle asfaltweg 
over en loop RD via klaphek het pad omlaag met 
beneden links de Nieuwe Caumerbeek.   
 

https://www.restaurantbergrust.nl/
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2. Voorbij klaphek gaat u aan de T-splitsing, met 
links een brug,  R over het asfalt- fietspad. Na  
150 m, tegenover de carréhoeve  “De Naamse 
Steen”, gaat u L door het klaphek en volg het 
graspad door het natuurgebied “Stadsmoeras 
Hoensbroek”.   
 

(Hier bij klaphek ziet u voor u, bij meidoornhaag, 
Naamse stenen, met gotische versieringen, in het  
weiland liggen Hier stond (achter de huidige hoeve) 
van midden 13e t/m eind 18e eeuw kasteel Huis Laer, 
dat een leengoed was van de abdij Rolduc. Het 
huidige woonhuis, gebouwd in 1543, is een 
voormalige voorburcht van het verdwenen kasteeltje 
en diende als boerderij en verdedigingswerk. Bij 
restauratie werkzaamheden zijn de hier liggende 
Naamse Stenen onder de oude bestrating van de 
hoeve  gevonden).  
 

Vlak daarna, aan de T-splitsing, gaat u L over het 
grindpad en volg het pad door het hoge 
populierenbosje.  Via smalle stalen brug steekt u 
de Geleenbeek over en volg het pad tussen 
volgende de hoge populieren door. (In de verte 
ziet u het prachtige kasteel Hoensbroek). Na bijna 
150 m steekt u via de volgende smalle stalen brug 
de Nieuwe Caumerbeek over, waarmee het 
gezuiverd rioolwater van de riool-
waterzuiveringsinstallatie Hoensbroek, wordt 
afgevoerd naar de Geleenbeek. Meteen na de 
brug gaat u R over het grasveld met rechts de 
Nieuwe Caumerbeek en de rioolwater-
zuiveringsinstallatie met het zonnepanelenpark. 
Aan het einde van het grasveld gaat u R over 
grindpad met links het Caumerbeekje en rechts 
de Nieuwe Caumerbeek. 
   

(Na 100 m passeert u rechts de uitstroom van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (75.000 m3 per 
etmaal). 
 

Links ziet u de grote visvijver genaamd Droomvijver, 
die in 1960 in opdracht van de Staatsmijnen is 
uitgebaggerd in de altijd natte weilanden. De visvijver 
was bestemd voor de ontspanning van de vele 
mijnwerkers, die hier woonden). 
 

Voorbij klaphek steekt u bij wegversmalling de 
doorgaande weg over en loopt u RD over het pad 
met links afrastering/nat gebied.  
 

(Als u hier even L gaat, heeft u prachtig uitzicht op 
het imposante kasteel). 
 

Na ruim 300 m gaat u aan de 4-sprong, bij brug 
over het Caumerbeekje, dat plaatselijk Auvermoer 

wordt genoemd, RD met links het dierenpark. 

Negeer  zijpaden links. Vlak daarna steekt u R de 

stenen brug over en meteen daarna gaat u aan de 
4-sprong L (Auvermoerstraat) met links en rij 
platanen.   
 

3. Na bijna 150 m,  voorbij de parkeerplaats en 
tegenover de Burg. Willemsstraat, gaat u L over 
het asfaltpad door het park. Aan de 4-sprong, bij 
zitbank en links een brug, gaat u RD.  Aan de  
T-splitsing, voor basisschool Wonderwijs, gaat u 
R en loop bij houtsculpturen van dieren RD met 

rechts boomzitplekken en links de school. 
Meteen daarna gaat u aan de klinkerweg L over 
het trottoir met links de school.  Negeer meteen 
zijweg rechts (Pater Vaessenstraat).  Aan de 
ongelijke 4-sprong, bij de mgr. Hanssenlaan, gaat 
u RD, via smalle ijzeren doorgang, over het 
tegelpad dat een klinkerweg wordt, die u RD  
volgt. Na 200 m aan de T-splitsing gaat u R. 50 m 
verder gaat u, tegenover huisnr. 34 bij 
wegversmalling en bij afvalbak, L over het 
asfaltpad met rechts water.  Aan de T-splitsing 
steekt u R via brug het water over en volg het 
asfaltpad met na 50 m bij spijlenhek links een 
mooie vijver. Aan de T-splitsing gaat u R. Vlak 
daarna aan de 3-sprong gaat u L via ijzeren 
nauwe doorgang over asfalt- bospad. Aan de  
3-sprong, waar u voor u een tunnel ziet, gaat u R 
met rechts een greppel.  Aan de T-splitsing voor  
grote vijver gaat u R. Na 20 m gaat u L over het 
graspad naar de schuilhut en twee zitbanken 
(genietplekje), die aan de vijver staan  en volg 
verder het graspad. Aan de T-splitsing gaat u L 
over het asfaltpad, dat u net verlaten heeft, met 
links de grote vijver. Neger zijpaden. 
 

4.  Na bijna 300 m gaat u aan de T-splitsing L. 
 

(Degene die is gestart op de wandelparkeerplaats 
gaat hier R en ga meteen na nauwe doorgang L het 
pad omhoog terug naar de parkeerplaats).    
 

**** Ga nu meteen scherp L het graspad omlaag, 
dat even verder vlak langs de vijver loopt.   
 

(U kunt hier ook L het asfaltpad omhoog lopen. 
Boven aan de 3-sprong gaat u L het asfaltpad 
omlaag en u passeert beneden weer een zitbank. Ga 
nu verder bij ^^^^ in dit punt). 
 

Na ruim 100 m, voorbij zitbank buigt het pad 
rechts omhoog en boven bij zitbank gaat u L over 
het asfaltpad en passeert u een zitbank.  ^^^^ Let 
op! Waar het asfaltpad, 40 m voorbij deze zitbank 
naar links buigt, gaat u R het steile grindpaadje 
omhoog en boven gaat u L over het brede 
bospad.   
 

(U loopt hier over het voormalig mijnterrein van de 
steenkolenmijn Oranje Nassau III, waarvan hier, de  
inmiddels afgegraven, steenberg lag). 
 

Aan de 5-sprong, met rechts een tunnel, gaat u 
RD het brede asfaltpad omlaag. Beneden aan de 
3-sprong gaat u R, met rechts de met riet 
omzoomde vijver. (U bent hier al geweest). Aan het 
einde van de vijver, bij spijlenhek langs de vijver,  
loopt u RD over het asfalt- bospad. Voorbij brug 
gaat u aan de 3-sprong R, met rechts een vijver. 
Even verder loopt u over  het vlonderpad door de 
rand van de vijver en volg dan het asfalt- bospad.  
Aan de 3-sprong, met rechts een tunnel, gaat u L 
en dan gaat u meteen aan de 3-sprong L over het 
asfaltpad met rechts het grasveld/ 
Lotbroekerbeekje. Aan de T-splitsing voor  
huisnr. 12 gaat u L en u passeert meteen links 
(nr.1) een huis met trapgevel.   
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5.   Na 25 m gaat u R over het asfaltpad. Vlak voor 
de smalle stalen brug gaat u L over het graspad 
met rechts de Caumerbeek.    
 

(Hier ziet u voor u de glijbaan van zwembad).  
 

Bij betonnen brug steekt u, bij bushaltes, de 
asfaltweg over en loopt u RD over het gras, met 
rechts het meanderende beekje. Bij smalle stalen 
brug steekt u het asfaltpad over en loopt u RD 
over het gras, verder langs het beekje.  Na 100 m, 
voorbij “bosje” en bij links staande 
zitbank/afvalbak, steekt u R via smalle stalen 
brug het beekje over en meteen daarna gaat u 
aan de 4-sprong L over het asfaltpad met links 
het meanderende beekje. Aan de omgekeerde  
Y-splitsing bij 2 zitbanken gaat u RD.  Aan de  
3-sprong, bij de volgende 2 zitbanken, gaat u R. 
Steek de asfaltweg over en loop, bij hoge 
sirenepaal en waterdrinkpunt van WML, RD over 
het asfaltpad. Meteen daarna gaat u aan de  
3-sprong, bij 4 zitbanken, RD.  Aan de 3-sprong, 
bij ingang dierenpark Ridder Hoen Park met o.a. 
lama’s en nando’s, die op struisvogels lijken, 

gaat u R. Negeer trap rechts en dan heeft u voor 

u mooi zicht op het imposante kasteel. Aan de  
T-splitsing gaat u R.  Boven aan de  asfaltweg 
gaat u L over het trottoir, met even verder bij 
weiland weer mooi zicht op het kasteel. Na 200 m 
gaat u aan de T-splitsing L over trottoir, langs de 
doorgaande weg met meteen links een aardig 
optrekje.  Negeer zijwegen rechts. Na 250 m gaat 
u L over de  klinkerweg, richting grote 
parkeerplaats van het kasteel. Voorbij de 
parkeerplaats buigt de klinkerweg naar rechts en 
aan de 4-sprong bij de ingang van Kasteel 
Hoensbroek gaat u RD.  
 

(U kunt hier de mooie binnenplaats van het kasteel 
bezoeken. Kasteel Hoensbroek 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 kasteel bevat niet minder dan 67 zalen, 
vertrekken en ruimtes. Het oudste gedeelte van het 
kasteel, met name de hoge ronde toren/donjon, 
dateert van rond 1360. Tegen betaling kunt u met 
een rondleidingboekje het kasteel zelf verkennen). 
 
6. Bij de mooie vierkante toren, die bekend staat 
als zijnde de Pesttoren, steekt u de doorgaande 

weg over en voor de Droomvijver gaat u R over 
het trottoir. Meteen voorbij (grind)parkeerplaats 
gaat u L (Laervoetpad) over de smalle asfaltweg/ 
fietspad.  
 

(Na bijna 200 m passeert u rechts de voormalige 
Drakenmolen/witte woning), die  een banmolen was 
van de kasteelheren, d.w.z. dat de boeren in de 
omtrek verplicht waren om hier hun graan te laten 
malen. Het molenrad draaide op de waterloop van de 
Molenbeek, een gegraven zijtak van de Auvermoer). 
 

Na 400 m gaat u, bij bord “voetpad”, R het steile 
asfaltpad omhoog. Boven, meteen voor de 
asfaltweg in de wijk Maria Gewanden, gaat u L 
over het grind- graspad, met links een 
sportveldje. Steek aan het einde de klinkerweg 
over en loop RD (Wingerdweg 82-84-86) over de 
asfaltweg. Vlak daarna, aan de 4-sprong bij 
fietsknooppunt 84, gaat u L (fr.83).   Bij ingang 
naar “woonwagen” locatie gaat u RD over de 
smalle asfaltweg/fietspad. Via de stalen 
(spoor)brug steekt u de  Nieuwe Caumerbeek 
over en dan gaat u voor bielszitbanken  meteen 
scherp R via klaphek het pad omlaag.  Beneden 
struint u RD door het weiland met rechts de 
Nieuwe Caumerbeek.   
 

7.  Na 300 m verlaat u via klaphek het weiland en 
steekt u R  de zwarte stalen brug over en volg het 
asfaltpad omhoog.  
 

(Hier links van de brug vloeien vlakbij de Nieuwe 
Caumerbeek en Geleenbeek samen). 
 

Boven aan de T-splitsing, bij zitbank en jeux de 
boules baan, gaat u L (Terschurenweg)  de smalle 
“holle” klinkerweg, door de buurtschap 
Terschuren, omhoog. Na 150 m, voorbij het 
laatste huis (nr. 50), gaat u bij muurtje L de 
veldweg/graspad omhoog, die boven een dalend 
hol pad wordt.   
 

(Boven heeft u rondom mooi uitzicht en ziet u voor u 
de St. Bavokerk in Nuth).   
 

Beneden aan de T-splitsing in het gehucht 
Schurenberg gaat u R de smalle asfaltweg 
omlaag en u passeert enkele leuke woningen o. a. 
nr. 40 en 20.  Negeer zijpaden en dan komt u na 
400 m rechts bij Restaurant Bergrust, de sponsor 
van deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of 
drinken. 

 

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. 
 


