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Deze wandeling is geheel vlak en gemakkelijk te lopen. Via veldwegen en voetpaden loopt u naar het mooie 
Kasteel Cortenbach in Voerendaal.  U passeert de dorpjes Swier, Weustenrade, Retersbeek en Voerendaal.  
Ook komt u langs Kasteel Rivieren. Neem zelf proviand mee, er staan genoeg zitbanken langs de route. In 
Retersbeek passeert u ijswinkel De IJsput en in Voerendaal kunt u naar IJssalon Bie Chantal lopen. 
 

Startpunt: Parkeerplaats, Panhuijsstraat 2a,  Wijnandsrade. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,92 km  3 uur  24 m  53 m 
 

 

 

 
 

273. WIJNANDSRADE 13,9 km 
 
1.  Met uw rug naar de ingang van het cafetaria 
gaat u L en loop het trapje omhoog. Steek via 
oversteekplaats de doorgaande weg over en ga 
bij wegkruis en zitbank L over het paadje. 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). Negeer boven zijweg rechts (De 
Velde nr. 61). Volg de doorgaande weg, die bij 
wegkruis en de mooie “Rode Hoeve” naar links 
buigt. Voorbij het plaatsnaambord Swier gaat u 
meteen R (Kickenweg) over de veldweg. Aan 3-
sprong gaat u RD en volg deze veldweg geruime 
tijd RD.   
 

(Rondom heeft u mooi uitzicht. Rechts ziet u in de 
verte de hooggelegen St. Remigiuskerk in Klimmen).  
 

Na ruim 600 m gaat u aan de volgende 3-sprong 
gaat u verder RD (zwart/03). Bij 
vakwerkboerderijtje (no.61) met muurkruis wordt 
de veldweg een asfaltweg.  
 

(Een eindje verder passeert u in de buurtschap 
Weustenrade links (nr. 58) het prachtige herbouwde 
vakwerkhuis). 
 

2. Aan de 3-sprong bij groot wegkruis gaat u R 
(Kruisstraat) de smalle asfaltweg omhoog.  Aan 
de T-splitsing bij mooi vakwerkhuis (18e eeuw) 
gaat u R (rood/zwart) over de veldweg. Na 800 m 
gaat u aan de 3-sprong bij groot wegkruis type 
vliegermodel en grote varkensfokkerij scherp L 
(zwart) over de veldweg.  
 

(Als u zin heeft in een lekker ijsje ga dan na 200 m bij 
de 4 garagepoorten R de brede grindweg/inrit in. Aan 
de doorgaande weg gaat u R en u na 10 m komt u 
rechts  bij de IJswinkel De IJsput).  
 

U loopt nu achter langs de huizen van de 
buurtschap Retersbeek. Aan de 3-sprong gaat u 
RD (zwart) over het brede graspad. Het pad buigt 
naar rechts en wordt een smal licht dalende pad 
gelegen tussen afrasteringen/hagen. Aan de 
doorgaande weg gaat u R. Meteen daarna gaat u 
L (rood/blauw/zwart) het voet- fietspad omlaag. U 
steekt het Reterbeekje over en volg het pad 
omhoog.  

3. Na 500 m steekt u de asfaltweg over en loopt u  
RD over het voet- fietspad.   
 

(Links ziet u kasteel Puth. Het oorspronkelijk kasteel 
en hoeve dateren uit de 14e eeuw; het tegenwoordige 
kasteel met hoeve dateert uit de 17e eeuw.)  
 

U steekt het Hoensbeekje over, een zijbeekje van 
de Geleenbeek.  
 

(Rechts ziet u het golfterrein van de Golf en 
Countryclub Hoenshuis).  
 

Volg nu het asfaltpad dat bij trafokasten, 
draaihekje en veerooster naar rechts buigt verder 
loopt u bij groot ”houten” huis  onder het 
spoorwegviaduct door van de spoorlijn 
Maastricht-Heerlen. Aan de kruising bij 
speltuintje gaat u L (groen/blauw) met links een 
moestuin.  
 

(Als u hier RD (100 m) loopt, dan komt in het centrum 
van Voerendaal waar u bij  IJssalon Bie Chantal kunt 
pauzeren/lunchen).  
 

Na 150 m, voorbij groot ijzeren hek/achteruitgang 
kerkhof gaat u R over voet- asfaltpad en via brug 
steekt u het beekje over. Vlak daarna aan de 3-
sprong gaat u L. Steek de volgende brug over en 
loop RD en loop even verder het trappenpad 
omhoog. Boven gaat u R en loop weer verder 
over de smalle asfaltweg, die u net verlaten heeft. 
Bij het spoorwegstation Voerendaal loopt u RD 
(geel/zwart/rood) de klinker- fietspad omlaag door 
de bomenlaan.   
 

(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). 
 

4. Steek nabij het spoorwegviaduct de 
doorgaande weg over en loop bij verbodsbord RD 
(fietsroute 54) over de smalle asfaltweg.  Na 50 m 
gaat u R over het asfaltpad 
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(Een eind verder steekt u de Cortenbachbeek over, 
een zijbeek van de Hoensbeek).  
 

Negeer bospad links. Aan het  eind van het pad 
gaat u L over de asfaltweg. Negeer meteen 
bospad links.  Vlak daarna gaat u bij zitbank 
infopaaltje L en volg het pad met rechts de gracht 
van 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.   
 

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). 
 

Steek de Cortenbachbeek weer over en ga aan de 
T-splitsing R met links de bosrand en rechts een  
weiland en mooi zicht op kasteel/kasteelhoeve. 
Volg het vlonderpad dat links het bos in buigt. 
Negeer zijpad rechts.  
 

5. Aan het einde van het pad gaat u RD 
(geel/rood) de smalle asfaltweg omhoog. Vlak 
daarna gaat u aan de voorrangsweg R 
(geel/zwart) onder het spoorwegviaduct door. 
Loop links van de weg, links naast het fietspad is 
een smal pad. Negeer bij zitbank zijweg links en 
blijf RD (geel/zwart) lopen over het fiets- voetpad. 
Aan de kruising bij wegkruis gaat u RD (zwart) 
verder over het fietspad.  
 

(Hier aan de overkant van de doorgaande weg ziet u 
de  gedenkplek aan het 16 jarige meisje Amber uit 
Hoensbroek, die hier op 20 sept. 2020 toen ze 
terugkwam van het Sinter Meertencollege, bij het 
oversteken van de weg door een roekeloze 20 jarige 
jonge autobestuurder uit Heerlen om het leven kwam. 
Haar vriendin, die achter op de scooter zat, 
overleefde het ongeluk. De veroorzaker werd 
veroordeeld tot zes maanden cel). 
 

U kunt hier aan de 4-sprong ook R over de 
klinkerweg gaan. Voorbij gedenkplek en voor de 
Hoensbeek gaat u L over het graspad met rechts het 
beekje. Na 500 m gaat u aan de T-splitsing bij 
draaihekje L met rechts even de Geleenbeek. Steek 
de doorgaande weg over en ga R. Ga nu verder bij 
**** in punt 3).   
 
(Even verder kunt u aan de andere kant van de 
greppel over het iets hoger gelegen graspad lopen, 
evenwijdig aan het fietspad).  
 

Volg het fietspad/graspad geruime tijd RD. 
 

6. Na 800 m gaat u aan de 3-sprong bij ANWB-
wegwijzer u L  richting Klimmen.  
 

(Hier staat rechts bij twee zitbanken aan de 
Geleenbeek het kunstwerk “10 Jaar verbetering 
Geleenbeek”).  

Loop over het smalle pad dat rechts van de weg 
gelegen is. U steekt weer het circa 4 km lange 
Retersbeekje over, dat hier in de Geleenbeek 
stroomt.  Waar de asfaltweg naar links buigt, gaat 
u bij picknickbank en infobord R (zwart/rood) 
door het draaihekje en volg het graspad RD door 
de bomenlaan.  
 

(Als u hier RD over de doorgaande weg gaat, dan 
heeft u na 100 m bij  inrit van kasteel mooi zicht op 
het kasteel. Als u bij de inrit nog 20 m RD loopt over 
asfaltweg, dan heeft u bij infopaatje nog mooier zicht 
op het kasteel. Kasteel Rivieren werd al vermeld in 
1364. Het werd toen gesticht door Catharina van 
Rivieren, priorin van het klooster Sint Gerlach in 
Houthem. De oorspronkelijke functie van het gebouw 
was een klooster. Het huidige kasteel is gebouwd 
van 1719 tot 1735). 
 

Bij zitbank en veldkruis buigt het pad naar links. 
Het graspad wordt een asfaltweg. Aan de 
ongelijke 4-sprong in Weustenrade bij de mooie 
Mariakapel (1955) en zitbanken gaat u R (Gebr. 
Crousplein/Vleckstraat). Aan de T-splitsing gaat u 
R (Luiperbeekstraat). Vlak daarna  aan de 3-
sprong bij wegkruis gaat u L (Brommelderweg).   
 

7. Na 200 m gaat  u bij wegkruis L (zwart) over de 
veldweg.  Negeer zijpad links en volg geruime tijd 
de rechte veldweg RD. (Rondom heeft u hier mooi 
uitzicht). Let op! Na 600 m gaat u R het smalle 
kiezel- grindpad gelegen tussen de akkers, 
omlaag.  (Dit is bijna 100 m vóór de T-splitsing. U 
loopt nu dus in de richting van de witte kapel in de 
verte). Beneden buigt het pad naar rechts en 
vervolgens naar links en het pad wordt dan een 
stijgende veldweg. Aan de kruising bij de witte H. 
Isidorus kapel (2000) en zitbank gaat u R (rood) 
de veldweg omlaag, die beneden links omhoog 
buigt.  
 

8. In de buurtschap Swier steekt u bij hangklok de 
voorrangsweg over en loop bij verbodsbord RD 
(rood) de veldweg omlaag.  (Beneden steekt u de 
Bissebeek over, een zijbeekje van de Geleenbeek).  

Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L (rood) over 
het smalle pad. Volg nu geruime tijd dit pad langs 
akkers en met links beneden het stroomgebied 
van de Bissbeek en de Hulsbergerbeek, die hier 
in de Bissebeek stroomt. 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 bospad een 
klinkerweg wordt, gaat u L (rood) het smalle pad 
omlaag met links  een weiland.   
 

(Hier heeft u mooi zicht op de H. Stephanuskerk. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerk in 
februari 1943 door een tijdbom getroffen. Een 
geallieerd vliegtuig moest voortijdig zijn explosieve 
last lossen. Na twee dagen ontplofte de bom. De 
toren en een groot deel van het schip stortten in).  
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Beneden aan de asfaltweg bij glascontainer gaat 
u L (rood) omhoog. Aan de T-splitsing gaat u 
weer L (rood). Negeer meteen zijweg rechts en 
loop RD. Aan de 3-sprong voor parkeerplaats 
gaat u L (Panhuijsstraat).  
 

(Als u hier RD loopt en dan meteen R (Körnerstraat) 
over de klinkerweg gaat, dan komt u via het kerkhof 
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 volgende 3-sprong gaat u R met rechts  
de vijver en u komt weer bij het cafetaria, de 
sponsor van de wandeling, waar u binnen of op 
het  terras waar u nog iets kunt eten of drinken.  

 
 
U kunt natuurlijk ook nog even het mooie kasteel  bezoeken. Bij het kunstwerk “Harpspeelster” loopt u via de 
hoofdingang de binnenplaats van de voormalige kasteelhoeve op. 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).  
 
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.   


