358. WIJNANDSRADE 8,8 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze gemakkelijke veldwegenroute met weinig hoogteverschil wandelt u langs de dorpjes
Wijnandsrade, Hunnecum, Tervoorst en de Platsbeek naar de mooie vijvers in Nuth. Hier staan voldoende
zitbanken om fijn te pauzeren. De terugweg gaat een mooi stuk langs de Geleenbeek en de buurtschap
Laar. In Nuth passeert u brasserie de Pletsmolen en in de buurtschap Laar passeert u het hoeveterras
Roebroek Hoeve, beiden leuke pauzeplekken.

Startadres: Brasserie Wijnandsrade, Opfergeltstraat 2c, Wijnandsrade.
(Links naast het kasteel is een parkeerplaats met directe toegang tot het terras).
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358. WIJNANDSRADE 8,8 km
1. Met uw rug naar het mooie kasteel en bij het
kunstwerk “Harpspeelster” u L met links van u de
kasteelgracht met het zwanenkunstwerk en even
verder rechts beneden een vijver. U passeert de
H. Stephanus kerk (1753). Meteen voorbij de kerk
en kerkhof gaat u L (Körnerstraat/blauw) over de
klinkerweg.
(Links ziet u hier op het kerkhof een groot
Calvariekruis aan de kerkmuur hangen).

omhoog. U passeert 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. U
kunt er meel krijgen om zelf thuis mee te bakken).
De asfaltweg wordt een dalende holle veldweg.
Beneden aan de 4-sprong in de buurtschap
Tervoorst gaat u bij bijzonder weg(boom)kruis R
(Voorsterstraat/blauw/rood/ groen).

U passeert de ingang van de Stephanuskerk.
(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).

(Even verder passeert u links de voormalige
basisschool de Populier (nr.90))
3. Voorbij huisnr. 70 gaat u L (Bongerweg/blauw)
omlaag. Tegenover huisnr. 11 gaat u R
(Pesschervaart/ blauw) over het fiets- voetpad.
Steek de Platsbeek over en volg het tegelpad.
Aan de 3-sprong bij picknickbank gaat u R
(blauw/Grijzegrubber Kerkpad) over het pad
verder langs de meanderende Platsbeek, een
zijbeekje van de Geleenbeek. Aan de kruising bij
brug loopt u RD (blauw) verder over het pad
langs de beek. Aan de 3-sprong bij dierenparkje
gaat u R.

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

4. Meteen daarna aan de visvijver Nierhoven gaat
u R (blauw). (Hier staan genoeg zitbanken om te
pauzeren). Aan de T-splitsing bij infobord gaat u L
en meteen daarna vóór brug gaat u R (blauw) met
links de vijver. Aan de 3-sprong bij zitbank en
ijzeren hekje gaat u R (blauw) over het
(vlonder)pad met links een beukenhaag. Aan de
asfaltweg gaat u R (blauw).

Neem nu de eerste weg L (Oudenboschstraat) en
loop de prachtige holle veldweg omhoog.

(Voor u ziet u de rijksmonumentale H. Bavokerk
(1763) in Nuth).

2.
Boven
aan
de
4-sprong
bij
het
Stephanuskapelletje gaat u RD (blauw) over de
veldweg.

Aan de 3-sprong gaat u RD. (Rechts passeert u
brasserie Pletsmolen, een leuke pauzeplek). Bij
huisnr. 20 gaat u L (Onder de Kamp) over het
voetpad met rechts de Platsbeek.

Aan de 3-sprong bij kasteelgracht gaat u R
(blauw) en u passeert café I Gen Dörp. Aan de Tsplitsing voor de voormalige pastorie (no. 41)
gaat u L. Negeer zijweg rechts omhoog.

(Dit is de oudste kapel van Wijnandsrade: 't
Sjtaeveshuuske; vernoemd naar de
heilige
Stephanus, patroonheilige van de parochie).
Na 500 m gaat u aan de T-splitsing in de
buurtschap Hunnecom bij groot wegkruis en voor
de rijksmonumentale carréhoeve met speklagen
(1824) R. Steek de voorrangsweg over en ga R
over het fietspad. Net voor huisnr. 72 (tegenover
groot muurkruis) gaat u L (rood) de asfaltweg

5. Steek de asfaltweg over en loop bij zitbank RD
over het grindpad met links de grote
parkeerplaats bij het kerkhof van Nuth en rechts
de Platsbeek. Aan de 3-sprong met rechts een
bruggetje loopt u RD (rood) verder langs het
beekje. Aan de 3-sprong bij het volgende
bruggetje loopt u RD. Voor het autowegtalud en
bij breed ijzeren hek buigt het pad links door de
bomenlaan omhoog. Negeer zijpad links.

Boven aan de rotonde gaat u R over het fietspad
en via brug steekt u de autoweg Aken-Antwerpen
over. Negeer fietspad rechts omlaag. Loop bij de
volgende rotonde met het grote kunstwerk
“Mercurius, De Gevleugelde Voet” RD over de
doodlopende weg en via spoorbrug steekt u de
spoorlijn Heerlen-Sittard over.
Let op! 30 m voorbij de spoorbrug gaat u R de
smalle betonnen trap omlaag en volg RD het licht
dalende smalle pad.
6. Aan het eind loopt u RD (rood) over de
asfaltweg. U passeert voorbij de links aan de
zijweg
(Kathagen)
staande
voormalige
“spoorwegwoningen” een groot ijzeren hek en
loop verder RD over de brede asfaltweg. Na 300
m gaat u aan de grote parkeerplaats RD.
(Dit parkeerterrein (voormalig rangeerterrein) werd
vroeger gebruikt voor de afvoer van steenkolen en
later voor de jaarlijkse bietencampagne. Hier werden
tot 1995 de Zuid Limburgse suikerbieten overgeladen
in treinwagons voor transport naar de suikerfabrieken
in Roosendaal).
Loop dan verder RD over de smalle asfaltweg het
brede asfaltpad (fietspad).
(U loopt nu over het traject van de voormalige
mijnspoorlijn, die van Brunssum via Hoensbroek en
Geleen naar de haven van Stein liep).
Na 400 m gaat u aan de 4-sprong bij zitbank R.
7. Steek VOORZICHTIG de onbewaakte spoorlijn
over en loop even verder RD onder het
autowegviaduct door. Boven aan de T-splitsing in
de buurtschap Laar gaat u L (rood).
(Als u wilt pauzeren kunt u hier R naar zorgboerderij
(met terras) Roebroek Hoeve (huisnr. 62 A) lopen
(250 m)).
Neem
nu
de
eerste
asfaltweg
R
(Vleugelsweg/rood), die een veldweg wordt. Aan
de 5-sprong bij wegkruis neemt u de tweede
veldweg L (zwart/Waalhuizerweg).

blz 3 van 3
kastelen van Nederland. Schuin links voor u ziet u de
520 m lange overdekte skibaan SnowWorld in
Landgraaf, die gelegen is op de helling van de
steenberg van de voormalige steenkolenmijn
Wilhelmina en waarop 10000 zonnepanelen liggen.
Tevens ziet u hier de hoogstgelegen woontoren van
Nederland (Parc Imstenrade)).
Aan de 4-sprong gaat u R (rood) over het smalle
pad.
8. Volg nu geruime tijd dit smalle pad langs
akkers en met links beneden het stroomgebied
van de Bissebeek en de Hulsbergerbeek, die hier
samenvloeit met de Bissebeek en verder gaat
onder de naam Bissebeek, die in de Geleenbeek
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 3sprong 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 van u een weiland.
(Hier heeft u mooi zicht op de H. Stephanuskerk, die
tijdens de Tweede Wereldoorlog 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).
Beneden aan de asfaltweg bij glascontainer gaat
u L (rood) omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat
u L (rood) omlaag. Negeer meteen zijweg rechts.
Beneden aan de 3-sprong bij parkeerplaats loopt
u RD. Vlak daarna gaat u bij parkeerplaats RD
over het asfalt- voetpad langs het infobord met
links van u de vijver. Loop R de trap omhoog en
ga boven L over de asfaltweg. U komt weer bij
Brasserie Wijnandsrade, de sponsor van de
wandeling, dat gelegen is op de binnenplaats van
de kasteelhoeve. Hier kunt u binnen of op het
gezellige terras nog iets eten of drinken. Rechts
van deze binnenplaats staat het kasteel.

(Meteen daarna bij zitbank ziet u links beneden
torens van kasteel Hoensbroek, een van de grootste

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.
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.

