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Deze vlakke en gemakkelijke wandeling gaat over rustige veldwegen en langs kleine gehuchten naar Nuth 
met het mooie vijverpark.  Dan terug  langs de Platsbeek en een mooie oude  
windmolen.   
 

Startpunt: Café I Gen Dörp,  Kornerstraat 26, Wijnandsrade. U kunt parkeren op de 
parkeerplaats aan de vijver voor de kerk.   
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,73 km  2.30 uur  40 m  71 m 
 

 
 

197. WIJNANDSRADE 10,7 km 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u L. Aan de 3-
sprong voor de kasteelgracht gaat u L (blauw) 
over de klinkerweg en u passeert de H.  
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, 
biechtstolen  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 R (blauw). U passeert de H. 
Stephanuskerk (1753).  
 

(Hier ziet u rechts op het kerkhof een groot 
Calvariekruis aan de kerkmuur hangen).  
 

Aan de 3-sprong voor de ingang van het mooie 
kasteel Wijnandsrade en bij het kunstwerk 
“Harpspeelster” gaat u RD (blauw/ 
Kersboomkensweg). 
 

(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 nu RD het fietspad omhoog.  
 

(Links ziet u de lange woning, die een  uit 1780 
daterende landbouwschuur annex smidse en 
bakoven was. Deze voormalige landbouwschuur was 
een onderdeel van de kasteelhoeve).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (Vink) omlaag met links 
een rij eiken. Beneden buigt de asfaltweg naar 
rechts. Waar vlak daarna de asfaltweg bij 

trafokast naar links buigt, gaat u bij trafokast en 
verbodsbord RD de veldweg omhoog. Vlak 
daarna aan de 3-sprong gaat u L/RD het pad 
omhoog met rechts de bospad. Negeer 
zijpaadjes.  
 

2. Na 200 m gaat u bij bord “voetpad”  L het pad 
gelegen tussen afrasteringen omhoog.  Aan de 
asfaltweg bij de witte carréhoeve (1781) in de 
buurtschap Vink gaat u R. Vlak daarna aan de T-
splitsing bij de kapel van Maria Altijd Durende 
Bijstand (1930) gaat u L omlaag.  Na 50 m gaat u 
bij verbodsbord R (Weg achter over de 
Vinkweide) het pad omlaag.   
 

(De gevelsteen, die u hier links ziet is een beeltenis 
van Clemens I, één van de eerste pausen; 
patroonheilige van de parochie Hulsberg. De steen is 
afkomstig van het voormalige gemeentehuis van 
Hulsberg dat in 1974 is gesloopt)  
 

Na 150 m gaat u aan de 3-sprong bij ijzeren 
hek/regenwaterbuffer   R.  Aan de volgende 3-
sprong gaat u R omhoog.  Boven aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u L over de veldweg.  
 

(U loopt nu over het Plateau van Schimmert. Een 
eind verder ziet u voor u de 65 m. hoge kerktoren van 
H. Remigiuskerk (1924-1926) in Schimmert en de e 
38 m hoge watertoren (1927) in Schimmert/nu 
Belevingscentrum voor streekproducten De Reusch).  
  

Steek de voorrangsweg over en ga R over het 
fietspad. Na 100 m gaat u bij verbodsbord L 
(Brandtweg) de veldweg omlaag. Negeer bijna 
beneden graspad links omhoog en loop verder 
omlaag over de veldweg. Negeer bij 
regenwaterbuffer genaamd Brantweg zijweg en 
voetpad links. Vlak daarna gaat u aan de 3-
sprong bij zitbank R (groen/wit-rood/Branterweg) 
de asfaltweg omhoog.  
 

(U passeert een eindje verder in het buurtschap Op 
genne Brant enkele monumentale boerderijen (nrs. 
22  t/m 16) uit de 18e eeuw).   
 

3. Aan de 3-sprong gaat u L (Terstraten/wit-rood). 
en u steekt de Platsbeek over. Meteen daarna 
gaat u R (Driesschenweg/blauw)  over de veldweg   
 

(Links ziet u in het buurtschap Terstraten de mooie 
gevel van de witte hoeve uit 1740).  
 

Meteen voorbij de witte mooie rijksmonumentale 
carréboerderij (no. 2) uit 1733 gaat L (groen) de 
holle veldweg omhoog. Negeer veldweg scherp 
rechts.  Vlak daarna aan de 3-sprong loopt u RD 
verder omhoog. Steek bij zitbank de asfaltweg 
over en loop RD (blauw) de veldweg omhoog.   
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4. Aan de 3-sprong bij regenwaterbuffer 
Witgensweg gaat u R.  
 

(Voor u ziet u boven het clubgebouw en het 
zweefvliegveld  van modelvliegtuigclub Thermiek 
’58).  
 

Volg geruime tijd deze brede veldweg met 
rondom mooi uitzicht over het Plateau van 
Schimmert.  Aan de kruising bij grote boerderij 
gaat u RD (blauw) over de veldweg. Negeer zijweg 
rechts en volg de veldweg, die een paar bochten 
maakt. Beneden aan de 3-sprong voorbij 
regenwaterbuffer Wienweg gaat u R de brede 
holle weg omlaag. Negeer veldweg links omhoog.  
Aan de 3-sprong bij wegkruis en Mariakapelletje 
aan boom gaat u R de asfaltweg omlaag. Aan de 
T-splitsing bij groot wegkruis in de buurtschap 
Nierhoven gaat u R. Meteen daarna gaat u L over 
het asfalt- voetpad omlaag. (Even verder staan nog 
enkele zitbanken).  
 

5. Voor de vijver gaat u R over het asfalt- voetpad.  
 

(Rechts ziet u het witte landhuis “Huis Nierhoven” uit 
circa 1550).  
 

Aan de 4-sprong bij parkeerplaats gaat u L over 
het voetpad. Volg nu het RD pad tussen de twee 
vijvers door en steek vervolgens de brug over. 
Negeer meteen zijpad links. Vlak daarna gaat u bij 
infobord R (blauw) verder langs de vijver. Neem 
nu  het eerste pad L. Vlak daarna aan de 3-sprong 
gaat u L (blauw) met rechts de afrastering van 
dierenweide en links het meanderende 
Platsbeekje, een zijbeekje van de Geleenbeek.  
Aan de kruising bij brug RD (blauw) verder langs 
het beekje.   
 

6. Aan de 3-sprong bij klinkerweg en 
picknickbank gaat u L (blauw) over het klinker- 
tegelpad verder langs de beek. Voorbij brug over 
de Platsbeek gaat u L de asfaltweg omhoog. 
Boven aan de T-splitsing in de buurtschap 
Tervoorst gaat u R (rood/blauw).  

(Na 150 m passeert u rechts de voormalige 
basisschool de Populier (nr.90)).  
 

Aan de 4-sprong bij picknickbank en bij het links 
staande bijzondere weg(boom)kruis gaat u L 
(rood) de holle veldweg omhoog. U passeert 
boven bij zitbank de molen van Hunnecom (1882).  
 

(Deze beltkorenmolen is elke 1e en 3e zaterdag van 
de maand tussen 13:00 en 16:30 uur geopend).  
 

Aan de voorrangsweg bij groot muurkruis gaat u 
R.  
 

7.   U passeert het plaatsnaambord Hunnecum en 
neem dan de eerste weg L. Aan de ongelijke 4-
sprong bij groot wegkruis en de mooie met 
speklagen gebouwde rijksmonumentale 
carréhoeve (1824) gaat u L (blauw) de veldweg 
omhoog. Na 500 m gaat u aan de 4-sprong bij 
kapelletje genaamd ’t Sjtaeveshuuske RD de 
mooie holle veldweg omlaag.  
 

(Dit is de oudste kapel van Wijnandsrade vernoemd 
naar de heilige Stephanus, patroonheilige van de 
parochie. Al in 1697 wordt melding gemaakt van een 
processie die vanuit de parochiekerk naar de ‘St. 
Stevenskapel’ trok. De huidige kapel dateert uit 
1922).  
 

Beneden aan de asfaltweg in Wijnandsrade gaat u 
R.  
 

(Even verder passeert u rechts (no. 36C) het  
gemeentehuis van de voormalige gemeente 
Wijnandsrade).  
 

Negeer zijweg links omhoog. Meteen daarna aan 
de 3-sprong bij de voormalige pastorie (no.41) 
gaat u R en u komt weer bij het café, de sponsor 
van de 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.   

 


