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Tijdens deze vrij vlakke wandeling met licht hoogteverschil wandelt u over veldwegen en paden.  U 
passeert de molen van Hunnecom en leuke kleine gehuchten zoals Tervoorst, Terstraten, Brand en Helle 
waar enkele mooie monumentale vakwerkhoeves te zien zijn. Er staan voldoende zitbanken.  U kunt 
pauzeren in Wijnandsrade bij café I Gen Dörp. 
 

 
 

Startpunt: Zorgboerderij Roebroekhoeve, Hellebroek 62a,  Nuth. (Dagelijks open vanaf 10.00 uur). 
Vanaf nov. t/m febr.  op zondag gesloten en de andere dagen tot 17.00 u geopend. Als er groepen willen komen op 
de zondagen, dan kan dat na overleg geregeld worden.  (U kunt links van de hoeve oprijden naar de parkeerplaats. 
S.v.p. niet parkeren bij de kapsalon!).   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,40 km  1.50 uur  48 m  51 m 
 

 
 

330. NUTH  8,4 km 
 

1. Met uw rug naar de hoeve gaat u L. Aan 3-
sprong RD. Aan de ongelijke 4-sprong bij mooi 
muurkruis gaat u R (Eijkenderweg/rood). Negeer  
zijwegen rechts.  Na 600 m gaat u aan de 4-
sprong L (Boschweg/rood) met links van u het 
sportcomplex. Negeer zijwegen en volg geruime 
tijd deze weg langs de rand van Nuth. Na 750 m 
gaat u aan de voorrangsweg L (rood). Na  100 m 
gaat u tegenover huisnr. 73 en groot muurkruis R 
(rood) de asfaltweg omhoog en u passeert de 
molen van Hunnecom (1882).  
 

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

De asfaltweg wordt een dalende holle veldweg, 
die u RD volgt. Beneden aan de kruising bij 
bijzonder weg(boom)kruis in de buurtschap 
Tervoorst gaat u RD (Bergerweg/blauw). Aan de 
3-sprong bij zitbank gaat u L (blauw).   
 

2. Negeer veldweg rechts en loop RD langs de 
mooie rijksmonumentale carréboerderij (no.2) uit 
1733. De asfaltweg wordt een dalende veldweg.  
Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L over de 
asfaltweg.  
 

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

U steekt de Platsbeek, een zijbeekje van de 
Geleenbeek, over. Aan de T-splitsing gaat u R 
(Branterweg).   
 

(Omhoog lopend passeert u rechts enkele 
monumentale boerderijen (nrs. 16 t/m 22) uit de 18e 
eeuw).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L. Na 10 m 
gaat u R (wit-rood/Hellegats) over het smalle 
voetpad dat u RD volgt langs het weiland en later 
boven door het bos.    

3. Aan de 3-sprong bij ijzeren doorgang gaat u L 
(bruin) het holle pad omhoog. Loop boven RD 
over het graspad. Beneden aan de 3-sprong gaat 
u R de veldweg omhoog. Steek boven de 
voorrangsweg over en ga R over het fietspad.  
 

(Rechts ziet u de 65 m hoge kerktoren van de H. 
Remigiuskerk (1924- 1926) en de 38 m hoge 
rijksmonumentale watertoren van Schimmert (1927/ 
nu Belevingscentrum voor streekproducten De 
Reusch).  
 

Na 100 m gaat u L over de veldweg.  
 

(Hier op het plateau van Schimmert heeft u mooi 
uitzicht over een gedeelte van Parkstad o.a. op de 
520 m lange  overdekte skibaan SnowWorld in 
Landgraaf, die gelegen is op de helling van de 
steenberg van de voormalige steenkolenmijn 
Wilhelmina.  
 

Rechts hiervan ziet u bij helder weer de 
hoogstgelegen woontoren van Nederland (Parc 
Imstenrade). Rechts beneden ziet u  de witte huisjes 
in de buurtschap Vink, waar u dadelijk doorkomt).  
 

4. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u R 
omlaag.  Na 150 m gaat u aan de 3-sprong L. Aan 
de T-splitsing bij ijzeren hek/regenwaterbuffer 
gaat u L het pad omhoog.  
 

(Bijna aan het eind van het pad ziet u rechts een  
gevelsteen, die een beeltenis is 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)  
 

Boven aan de T-splitsing in de buurtschap Vink 
gaat L omhoog. Na 50 m aan de 3-sprong bij de 
kapel van Maria Altijd Durende Bijstand (1930) 
gaat u R.   
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Vlak daarna bij de witte carréhoeve (1781) gaat u 
L het pad gelegen tussen afrasteringen omlaag. 
Beneden aan de T-splitsing gaat u L het pad 
omhoog met rechts de bosrand. Boven aan de T-
splitsing gaat u R over de veldweg.  Let op! 1 m 
verder gaat u R over het smalle bospad.  
 

 

(U kunt hier ook RD over de veldweg blijven lopen 
met rechts de bosrand. Ga dan verder bij **** in dit 
punt).  
 

Het bospad buigt meteen naar links. Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u RD.  Waar het bospad 
bij zitbank naar rechts buigt, gaat u L langs de 
zitbank. Meteen daarna gaat u R over de veldweg, 
die u net verlaten heeft. **** Aan de 4-sprong bij 
het Stephanuskapelletje gaat u R de holle weg 
omlaag.  
 

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

Beneden aan de T-splitsing in Wijnandsrade gaat 
u R.  
 

(Even verder passeert u rechts (36C) het 
gemeentehuis van de voormalige gemeente 
Wijnandsrade).  
 

Negeer zijweg links en meteen daarna tegenover 
de voormalige pastorij (no.41) zijweg rechts   
 

(In deze straat ziet u café I Gen Dörp, ook een leuke 
pauzeplek.  
 

U kunt hier even naar de mooie Stephanuskerk lopen 
(100 m) waar u het mooie interieur kunt bekijken. Ga 
dan hier R (Körnerstraat). Aan de T-splitsing voor de 
kasteelgracht gaat u L. Meteen daarna komt u via het 
kerkhof bij de ingang (onder de toren) 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. Aan de 
kerkmuur op het kerkhof hangt een groot 
Calvariekruis. 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). 
 

5. Aan de T-splitsing gaat u L (Hellebroekerweg/ 
rood). Meteen daarna voorbij zebrapad gaat u R 
(Jan Maenenstraat/rood) omlaag. Waar deze weg 

naar links buigt, gaat u bij glascontainer R (rood) 
het pad omhoog. Boven bij klinkerweg gaat u R 
over het pad.  
 

(Hier heeft u mooi zicht op de St. Stephanuskerk. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerk in 
febr. 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).  
 
 

Negeer zijpaden  en volg het pad RD (rood) met 
links achtertuinen. Aan het eind van de speeltuin 
gaat u R (rood) het bospad omlaag. Negeer 
zijpaden rechts omlaag en volg nu geruime tijd 
het pad RD boven door de  bosrand en later langs 
de bosrand en akkers.  
 

(Bijna aan het eind van het bos loopt u over een 
grote dassenburcht. Bijna aan het eind van het pad 
ziet u  rechts beneden in weiland het 
Hulsbergerbeekje en het Bissebeekje samenvloeien. 
Het beekje stroomt dan verder onder de naam 
Bissebeek in de Geleenbeek). 
 

6. Na 750 m gaat u aan de 4-sprong L de veldweg 
omhoog.  
 

(Boven voor zitbank ziet u rechts beneden torens van 
kasteel Hoensbroek, een van de grootste kastelen 
van Nederland).. 
 

Voorbij zitbank neemt u aan de 5-sprong bij 
veldkruis de tweede veldweg L (rood) met rechts 
een meidoornhaag.  Aan de Y-splitsing bij ijzeren 
hek van de voormalige tuin van Annie Hameleers-
Meurs (zie plaatje aan hek) gaat u L (rood) omlaag 
en even verder wordt de veldweg een dalende 
asfaltweg met links een grote boomhut.  
 

(Rechts passeert u een gerestaureerde hoeve uit 
1820 (zie gevelsteen).  
 

Aan de voorrangsweg bij inks  hangend mooi 
muurkruis gaat u R.  Aan de 3-sprong loopt u RD  
en u komt weer de  zorgboerderij Roebroekhoeve, 
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of 
op het terras nog iets kunt eten of drinken. Er is 
ook een winkel waar u verschillende 
streekproducten kunt krijgen o.a. circa 15 soorten 
jam en circa 30 soorten thee die u op de hoeve 
eerst kunt proeven. Ook het bekende Laakvelder 
vlees is er te krijgen. U kunt ook een rondleiding 
op de zorgboerderij krijgen, die verzorgd wordt 
door mensen met een zorg- of hulpvraag. Indien 
zij aanwezig zijn, zullen zij dit met veel plezier 
doen.  De uitbaatster Clarina verneemt ook graag 
wat u van deze wandeling vindt. 

  

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.   


