451. WIJNANDSRADE 6 km
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Tijdens dit leuke “Ommetje Wijnandsrade” met slechts een beetje hoogteverschil wandelt u langs het
gehucht Vink naar het Plateau van Schimmert met mooie vergezichten. Dan loopt u tussen akkers en
velden omlaag naar Nuth. De terugweg gaat langs Hellebeek en een mooi pad langs en door de bosrand.
Onderweg staan enkele zitbanken. Aan het eind kunt u op het terras van het kasteel fijn nagenieten van de
wandeling.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

6,00 km

1.25 uur

40 m

40 m

blz 2 van 3

Startadres: Brasserie Wijnandsrade, Opfergeltstraat 2c, Wijnandsrade.
(Links naast het kasteel is een parkeerplaats met directe toegang tot het terras).

451. WIJNANDSRADE 6 km
1. Vanaf de parkeerplaats links van het kasteel
loopt u naar de doorgaande weg en ga R het
fietspad omhoog.

langs huisnr. 49. Aan de ongelijke 4-sprong, met
rechts een mooi muurkruis, gaat u bij
verbodsbord RD (rood) over de smalle asfaltweg.

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

(Een eindje verder passeert u links een
gerestaureerde hoeve uit 1820 (zie gevelsteen)).

Aan de 3-sprong gaat u R (Vink) omlaag met links
een
rij
eiken.
U
steekt
beneden
het
Hulsbergerbeekje over en dan buigt de asfaltweg
naar rechts en links en wordt een stijgende
smalle asfaltweg, die u RD volgt. Na bijna 600 m
buigt de asfaltweg in het gehucht Vink naar
rechts.
2. Aan de 3-sprong bij de kapel van Maria Altijd
Durende Bijstand (1930) gaat u R. 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 met rechts de bosrand.
Negeer zijpaden. Aan de 4-sprong bij St.
Stephanuskapel gaat u RD (groen/blauw).
(Dit is de oudste kapel van Wijnandsrade: 't
Sjtaeveshuuske; 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.
Een eindje verder ziet u links de wieken van de
beltkorenmolen van Hunnecom (1882)).
3. Aan de Y-splitsing gaat u L over de veldweg
met voor u een communicatiemast.
(Omlaag lopend ziet u voor u in de verte de 41 m
hoge watertoren in Vrieheide (Heerlen)).
Aan de 3-sprong, waar de veldweg/pad links
omlaag buigt, gaat u R over het brede graspad
gelegen tussen akker. Bij afrastering van het
sportcomplex
Kollenberg
(o.a.
jockeyclub
Nuth/voetbalclub Minor) gaat u RD het smallere pad
omlaag met links de afrastering.
4. Steek beneden in Nuth de doorgaande weg
over en ga bij wegkruis R (rood) over het trottoir

De asfaltweg wordt een veldweg. Negeer bij
ijzeren hek van de voormalige tuin van Annie
Hameleers-Meurs (zie plaatje aan hek) zijpaadje
links. Aan de 5-sprong bij veldkruis loopt u RD
(wit-rood) langs de zitbank.
(Bij de zitbank ziet u links beneden torens van
kasteel Hoensbroek, een van de grootste kastelen
van Nederland).
Beneden aan de ongelijke 4-sprong gaat u R
(rood) over het smalle pad, dat u geruime tijd RD
volgt langs akkers en een eindje verder langs de
bosrand.
(Even verder ziet u links beneden in weiland het
Hulsbergerbeekje en het Bissebeekje samenvloeien.
Het beekje stroomt dan verder onder de naam
Bissebeek in de Geleenbeek).
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) met rechts de
speeltuin. Negeer zijpaden en loop RD (rood) met
voorbij de speeltuin rechts achtertuinen van
woningen.
5. 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 febr. 1943 door
een tijdbom werd getroffen).
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 en loop RD omlaag. Beneden aan de 3sprong bij parkeerplaats gaat u RD. Meteen
daarna gaat bij ingang van de parkeerplaats bij
infobord RD over het voetpad met links van u de
vijver.

(Rechts ziet u hier op het kerkhof een groot
Calvariekruis aan de kerkmuur hangen.
Als u hier R (Körnerstraat) over de klinkerweg gaat,
dan komt u via het kerkhof bij de ingang (onder de
kerktoren) 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.

blz 3 van 3
kunstmatige heuvel heeft het oorspronkelijke slot
gestaan,
waarschijnlijk
een
donjon
(verdedigingstoren) daterend uit de 12e/13e eeuw).
Ga nu R de stenen trap omhoog en ga dan L over
de asfaltweg met rechts van u het mooie
zwanenkunstwerk in de slotgracht. Bij het
kunstwerk “Harpspeelster” gaat u R en via de
hoofdingang met familiewapen (1719) komt u op
de binnenplaats van de voormalige kasteelhoeve
waar u binnen of op het terras van Brasserie
Wijnandsrade, de sponsor van de wandeling, nog
iets kunt eten of drinken. (Iedere zaterdag en
zondag geopend van 12 tot 18 uur). Rechts van
deze binnenplaats staat het kasteel.

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
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.

