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Deze vlakke en gemakkelijke wandeling gaat over veldwegen langs kleine dorpjes als Retersbeek,
Weustenrade en Swier. Neem zelf proviand mee.

blz 2 van 3
Startpunt: Café I Gen Dörp Körnerstraat 26, Wijnandsrade. U kunt parkeren op de parkeerplaats aan de
vijver voor de kerk.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,69 km

2.45 uur

63 m

67 m

173. WIJNANDSRADE 11,7 km
1. Met uw rug naar het café gaat u L. Aan de Tsplitsing voor de kasteelgracht gaat u L (blauw)
en u passeert de Stephanuskerk (1753).
(Via het kerkhof komt u bij de ingang van de kapel.
Via de kapel kunt u het mooie interieur van de kerk
met o.a. de mooie glas-in-loodramen, preekstoel,
biechtstoelen en verschillende houten Heiligen
beelden bekijken. In de kapel staat een doopvont en
hangt een infobord waar u alles te weten komt over
deze mooie kerk. Op het kerkhof staan enkele zeer
oude graven waarvan een uit de 16e eeuw. Hier bij
de ingang van de kapel ziet u aan de overkant van de
kasteelgracht de motte Wijnandsrade, die omgeven
is door de kasteelgracht. Op deze kunstmatige
heuvel heeft het oorspronkelijke slot gestaan,
waarschijnlijk
een
donjon
(verdedigingstoren)
daterend uit de 12e/13e eeuw).
Aan de T-splitsing gaat u R (blauw) langs het
kerkhof
en
de
kasteelgracht
met
het
zwanenkunstwerk. (Hier ziet u op het kerkhof een
groot Calvariekruis aan de kerkmuur hangen. Bij de
ingang
van
het
kerkhof
hangt
een
oorlogsherdenkingsplaat). Aan de 3-sprong bij
ingang van het mooie kasteel Wijnandsrade en bij
het kunstwerk “Harpspeelster” gaat u L richting
Swier.
(U kunt hier even het kasteel gaan bekijken. Via de
hoofdingang komt u op de binnenplaats van de
voormalige kasteelhoeve. Rechts van deze
binnenplaats staat het kasteel. Het huidige kasteel is
een gedeeltelijk omgracht gebouw bestaande uit drie
vleugels om een binnenplaats. Het oudste deel is de
westvleugel, een oorspronkelijke verdedigbaar huis
gebouwd tussen 1554 en 1563. In deze vleugel
bevindt zich de oorspronkelijke ridderzaal. De
zuidelijke vleugel en de oostelijke vleugel zijn tussen
1717 en 1719 gebouwd. Grenzend aan het kasteel
ligt de kasteelhoeve, de vroegere borchhof,
bestaande uit drie vleugels rond een grote
binnenplaats).
Loop rechts van de weg en volg voorbij wegkruis
en zitbank het paadje RD. U steekt meteen het
Hulsbergerbeekje over. Even verder volgt u het
paadje dat achter de prachtige lindebomen loopt,
parallel aan de stijgende doorgaande weg. (Aan
deze mooie allee staan ruim 200 lindebomen).

Boven gaat u R (De Veldweg nr. 61) over de
asfaltweg. Aan de 3-sprong bij boerderij en
gedichtpaal gaat u bij verbodsbord R (blauw)
over de holle veldweg. Na 700 m, aan het einde
van het rechtsgelegen “oude” bos, gaat u bij
gedichtpaal en bordje “Geleenbeekdal” R (rood)
het pad omlaag.
2. Voorbij zitbank en gedichtpaal buigt het pad
naar links en volg het bospad 500 m RD door de
Hulsbergerbeemden. Via bruggetje steekt u het
Hulbergerbeekje over. Aan de asfaltweg in de
buurtschap Wissengracht (Hulsberg) gaat u RD.
Aan de 3-sprong voor huisnr. 48 gaat u L
omhoog. Voorbij huisnr. 58 gaat u R (rood) over
de veldweg. Bijna boven aan de 4-sprong gaat u
RD over de brede veldweg. Negeer zijpad rechts.
(Rechts ziet u de Clemenskerk in Hulsberg). Aan
het einde, circa 10 m voor voorrangsweg, gaat u
L de veldweg omhoog. Een eindje verder buigt de
veldweg naar links en loopt u parallel aan de
autoweg Heerlen-Maastricht.
(Waar deze veldweg bij hoogspanningsmast begint te
dalen, heeft u een mooi uitzicht over Parkstad o.a. op
de 520 m lange overdekte skibaan SnowWorld
Landgraaf, die gelegen is op de helling van de
steenberg van de voormalige steenkolenmijn
Wilhelmina en waarop bijna 10000 zonnepanelen zijn
aangebracht).
Negeer breed zijpad links omlaag. Een eindje
verder buigt de veldweg links omlaag. Aan de 3sprong bij wegkruis en zitbank gaat u L (rood)
over de smalle asfaltweg, die u geruime tijd RD
volgt.
(Rechts ziet u Huiskenshof. Het is een omgracht
herenhuis, met een U-vormige kasteelhoeve in
oorsprong middeleeuws doch sterk verbouwd in de
19e eeuw. Een eindje verder passeert u rechts de
carréhoeve Kalfhof (circa 1700) met het met
mergelstenen gebouwde bakhuis (Bakkes de Kalfhof)
waar u via cursus zelf broden met biologisch meel
kunt bakken. In het lager gedeelte van het bakhuis
bevindt zicht de oven).
3. Na 600 m gaat u aan de doorgaande weg bij
zitbank L (rood).

(Hier ziet u voor u de 520 m lange indoor skibaan
Snow World Landgraaf, die gelegen is op de helling
van de steenberg van de voormalige steenkolenmijn
Wilhelmina en waarop bijna 10000 zonnepanelen
liggen. De route volgend ziet u even verder rechts in
de verte de hoogstgelegen woontoren van Nederland
(Parc Imstenrade in Heerlen. Een eindje verder
passeert u hoeve Nieuwhof (no.7) uit 1915).
Tegenover huisnr. 14 gaat u L (rood) over de
veldweg. Aan de kruising gaat u RD over de
asfaltweg. Aan de Y-splitsing bij groot wegkruis
type vliegermodel en grote varkensfokkerij gaat u
L (rood) over de veldweg.
(Als u zin heeft in een lekker ijsje kunt u hier aan de
Y-splitsing R gaan. Na 200 m gaat u bij de 4
garagepoorten R over de grindweg/inrit en aan de
doorgaande weg gaat u R. Na 10 m komt u rechts bij
de IJswinkel De IJsput. Open Za-Zo en hele maand
juli en aug.).

blz 3 van 3
(Boven, bijna aan het einde van de veldweg, ziet u
links in het weiland mogelijk alpaca’s).
Steek in de buurtschap Swier bij hangklok de
voorrangsweg over en loop bij verbodsbord RD
(rood) de veldweg omlaag. Beneden steekt u de
Bissebeek over. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u
bij zitbank L (rood) over het smalle pad.
5. Volg nu geruime tijd dit pad langs de akkers en
met meteen links beneden het stroomgebied van
het Hulsbergerbeekje, dat u hier samenvloeit met
het Bissebeekje.
(Het beekje stroomt dan verder onder de naam
Bissebeek in de Geleenbeek).

Na 800 m gaat u in de buurtschap Weustenrade
aan de 3-sprong voor vakwerkhoeve (18e eeuw) L
(Kruisstraat) de asfaltweg omlaag. Aan de Tsplitsing bij groot wegkruis gaat u L
(Luiperbeekstraat) omhoog.

Na 600 m loopt u het bos in. (Meteen daarna loopt
u over een grote dassenburcht). Negeer zijpaden
links omlaag en volg het pad boven door de
bosrand RD (rood). Aan de 3-sprong bij speeltuin
in Wijnandsrade gaat u L (rood). Negeer zijpaden
en loop RD (rood) met voorbij de speeltuin rechts
van u achtertuinen van woningen. Waar het bosgrindpad een klinkerweg wordt, gaat u L (rood)
het smalle pad omlaag met links van u een
weiland.

(Een eindje verder (huisnr. 58) passeert u rechts een
mooi opnieuw gebouwd vakwerkwerkhuis met muur
van leem)

(Hier heeft u mooi zicht op de H. Stephanuskerk, die
tijdens de Tweede Wereldoorlog in februari 1943
door een tijdbom getroffen.

4. Bij (vakwerk)boerderijtje (no.61) met muurkruis
wordt de asfaltweg een veldweg. Negeer veldweg
links. Aan de 3-sprong gaat u RD over de
veldweg. Negeer (gras)pad links. Aan de 3sprong, circa 100 m voor voorrangsweg, gaat u R
(rood). Aan de kruising bij zitbank en de witte H.
Isidoruskapel (2000) gaat u RD (rood) de veldweg
omlaag, die beneden links omhoog buigt.

Beneden aan de asfaltweg bij glascontainer gaat
u L (rood) omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat
u L (rood) omlaag. Meteen daarna gaat u R
(Oudenboschstraat). Aan de 3-sprong, met rechts
de voormalige pastorie (no. 41), gaat u L
(Körnerstraat) en komt weer bij het café, de
sponsor van de wandeling, waar u nog iets kunt
drinken.
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