
274 WIJNANDSRADE 9,9 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
Deze gemakkelijke wandeling zonder hellingen gaat door mooie holle wegen en langs de Geleenbeek naar 
de mooie vijvers van Nuth waar genoeg zitbanken staan om te pauzeren. De terugweg gaat over een leuk 
pad langs de Platsbeek en door enkele bossen. Bij punt 3 kunt u naar het hoeveterras Roebroek Hoeve 
lopen. . 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,9 km  2. uur 52 m  

 
Startpunt: Parkeerplaats  voor Cafetaria Wienandsroa, Panhuijsstraat 2a, Wijnandsrade (kasteel 
Wijnandsrade). 
 
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.  
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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274 WIJNANDSRADE 9,9 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het  mooie 
kasteel Wijnandsrade en bij het kunstwerk 
“Harpspeelster gaat u L met links van u de 
kasteelgracht en even verder de Stephanuskerk 
(1753). Meteen na de kerk/kerkhof  gaat u L  
(Körnerstraat) over de klinkerweg  (Links ziet u 
hier op het kerkhof een groot Calvariekruis aan de 
kerkmuur hangen. U passeert de ingang van de 
kerk. 
 

(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.  
 

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).. 
 

Op het kerkhof staan enkele zeer oude graven, 
waarvan een uit de 16e eeuw.  
 

Aan de 3-sprong bij de kasteelgracht gaat u R 
(Körnerstraat) en u passeert café I Gen Dörp. Aan 
de T-splitsing voor de voormalige pastorij (nr. 41) 
gaat u L.   
 

2. Negeer zijweg rechts omhoog.  
 

(Een eindje verder passeert u links (36C) het 
gemeentehuis van de voormalige gemeente 
Wijnandsrade).  
 

Neem de eerste weg L (Oudenboschstraat) en 
loop bij verbodsbord de prachtige holle veldweg 
omhoog. Boven aan de 4-sprong bij het 
Stephanuskapelletje gaat u R (groen/blauw).  
 

(Dit is de oudste kapel van Wijnandsrade: 't 
Sjtaeveshuuske; vernoemd naar de heilige 
Stephanus, patroonheilige van de parochie.  
 

Even verder ziet u links de windmolen Nuth, waar u 
straks nog langs wandelt).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD en loop de holle weg 
achter de woningen omlaag. Negeer paadjes 
rechts omhoog. Steek beneden bij boomkruis de 
doorgaande weg over en loop RD over de 
veldweg.  
 

(Schuin rechts in de verte ziet u de 520 m lange 
overdekte skibaan SnowWorld, die gelegen is op de 
helling van de steenberg van de voormalige 
steenkolenmijn Wilhelmina en waarop 10000 
zonnepanen liggen).  
 

Aan de 5-sprong bij veldkruis neemt u de tweede 
weg L (rood) met rechts het veldkruis. 
 

(Het hooggelegen wit gebouw voor u is het 
revalidatiecentrum Hoensbroek).   
 

3. Aan de T-splitsing in de buurtschap Laar gaat u 
L.  Neem nu voor het begin van de buurtschap 
Hellebroek de eerste weg R 
(Brakkendergats/groen) omlaag.  
 

(Als u wilt pauzeren kunt u naar het de zorgboerderij 
A gen Ling/Roebroekhoeve lopen (250 m). Loop hier 
dan RD en bij huisnr. 62a komt u bij de zorgboerderij 
waar u binnen of op het terras iets kunt nuttigen. Er is 
ook een winkel met streekproducten) 
 

Volg de smalle asfaltweg, de na het viaduct naar 
rechts buigt.  Na 300 m gaat u voorbij carréhoeve 
L over de veld- grindweg. Steek bij ongevalskruis 
de spoorwegovergang over loop bij hoeve de 
Naamse Steen R/RD over het asfalt– fietspad.  
 

(Dit kruis is hier geplaatst ter nagedachtenis aan de 
14 jarige Naomi Verkerke uit Nuth, die op 6 maart 
2001 toen ze met  vriendinnen op weg was naar 
school, hier bij de toen nog onbewaakte 
spoorwegovergang onder een trein is gekomen.  
 

Hier stond (achter de huidige hoeve) van midden 13e 
t/m eind 18 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.  
 

Deze stenen, met gotische versieringen, zijn te zien 
achter de meidoornhaag van het links gelegen 
weiland dat u meteen passeert). 
 

Na ruim 150 m steekt u het Geleenbeekje over. 
Bijna 100 m verder gaat u voor de brug via 
klaphek L over het pad met rechts de Nieuwe 
Caumerbeek, die het gezuiverd water van de nabij 
gelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie afvoert 
naar de Geleenbeek. Boven bij twee 
mijnspoorbanken en stalen (spoor)brug gaat u L 
de smalle asfaltweg omlaag.  
 

(Hier bij zitbanken heeft u mooi uitzicht op de Nieuwe 
Caumerbeek.  
 

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). 
 
 



  blz 3 van 3 

 

Aan de 3-sprong gaat u RD. Negeer zijpaadjes. Bij 
de rechts gelegen grote verharde vlakte gaat u 
RD over de brede asfaltweg.  
 

(De verharde vlakte 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. 
 

4. Negeer zijweg rechts.  
 

(De rij woningen, die hier links 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). 
 

Let op! Waar de asfaltweg naar rechts buigt, loopt 
u RD over het licht stijgende smalle pad en loop 
even verder het smal trappenpad omhoog. Boven 
aan de voorrangsweg gaat u L en via 
spoorwegviaduct steekt u de spoorlijn Heerlen – 
Sittard over. Vlak daarna steekt u RD de rotonde 
met het grote kunstwerk ‘Mercurius, De 
Gevleugelde Voet’ over en loop RD over het 
fietspad. Negeer zijpad (fietspad) links omlaag. 
Vervolgens steekt u de autoweg Aken-Antwerpen 
over.  
 

5. Let op! Meteen na de brug gaat u bij de rotonde 
L het pad door de bomenlaan omlaag met links 
het talud van de autoweg. Negeer grindpad links.   
Beneden bij breed ijzeren hek buigt het pad naar 
rechts en wordt een smal bospad met links de 
Platsbeek. Aan de 3-sprong bij bruggetje loopt u 
RD over het grindpad.  Aan de 3-sprong, met 
links een bruggetje loopt u RD (rood).  
 

(Even verder ziet u links de hooggelegen Sint 
Bavokerk van Nuth (1763)).   
 

Steek aan het eind van het pad de asfaltweg over 
en volg verder RD het voetpad langs de 
Platsbeek, een zijbeekje van de Geleenbeek. Aan 
de asfaltweg gaat u R (blauw).  Aan de 3-sprong 
bij zitbank gaat u RD. Na 100 m gaat u L 
(Platsmolenpad/blauw).  
 

6 Aan de mooie visvijvers in de buurtschap  
Nierhoven gaat u L (blauw) over het asfaltpad met 
rechts de visvijver.  
 

(Hier staan genoeg zitbanken om na 5,8 km te 
pauzeren. Rechts ziet u het witte landhuis “Huis 
Nierhoven” uit circa 1550).   
 

Aan de T-splitsing bij brug gaat u L. Meteen 
daarna gaat u bij infobord R (blauw) langs de 
vijver. Aan de Y-splitsing gaat u L. Meteen daarna 
aan de 3-sprong voor dierenweide gaat u L 
(blauw) met links de meanderende Platsbeek. Aan 
de kruising bij  brug verder RD (blauw) langs de 
beek.  
 

7. 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.  
 

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

Aan de 4-sprong bij picknickbank gaat u bij het 
bijzondere weg(boom)kruis L (rood) en loopt u 
even verder 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 16:00 uur geopend).  
 

Aan de voorrangsweg bij groot muurkruis gaat u 
R over het trottoir. U passeert het 
plaatsnaambord Hunnecum en neem dan de 
eerste weg L (wit-rood). 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 van 
het eerder gepasseerde kapelletje R (groen).   
 

8. Let op! Waar links het bos begint, gaat u 
meteen L het bospaadje omhoog. Meteen daarna 
bij zitbank gaat u L het bospad omlaag. Negeer 
zijpaden. Voor steile rand en weiland buigt het 
brede pad rechts omlaag. Negeer beneden zijpad 
rechts. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L 
(groen) de veldweg omlaag. Aan de asfaltweg, die 
vlak daarna links omhoog buigt, loopt u RD 
(groen/blauw).   
 

(Boven ziet u links de torententjes van kasteel 
Wijnandsrade).  
 

10 m vóór de doorgaande weg gaat u L (blauw) 
het fietspad omlaag en u loopt Wijnandsrade 
binnen.  
 

(Aan de overkant van de weg ziet u de mooie lange 

woning “de Schuur”, die een  uit 1780 daterende 
landbouwschuur annex smidse en bakoven was. 
Deze voormalige landbouwschuur was een 
onderdeel van de kasteelhoeve).  
 

U komt weer bij het startpunt waar u bij  cafétaria 
Wienandsroa  binnen of op het terras nog iets 
kunt eten of drinken.   

 
Het huidige kasteel is een gedeeltelijk om gracht 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.  


