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Tijdens deze zeer gemakkelijke wandeling wandelt u eerst naar het imposante kasteel Haeren en dan loopt 
u langs de Golf- en Countryclub Hoenshuis naar de buurtschap Retersbeek. Hier passeert u ijswinkel De 
IJsput met heerlijk schepijs.  Via leuke paadjes en veldwegen loopt u naar het dorpje Weustenrade en dan 
passeert u het mooie Kasteel Rivieren. De terugweg wandelt u een mooi stuk langs de Geleenbeek en het 
Hoensbeekje en via verrassende paadjes komt u weer in Voerendaal bij Bie Chantal, de sponsor van de 
wandeling. Neem zelf proviand mee voor onderweg, er staan veel zitbanken. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,61 km  2.20 uur  15 m  15 m 
 

 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/


 

 
 

Startpunt:  IJssalon Bie Chantal, Furenthela 1, Voerendaal 
(Tegenover de Ijssalon is een grote parkeerplaats Kerkplein 49. Vlakbij bij de ingang van het kerkhof/ 
uitvaartcentrum is nog een grote parkeerplaats (Kerkplein 43)). 

 
 

838. VOERENDAAL 10,6 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de ijssalon gaat 
u L door de winkelstraat/voetgangerszone. Loop 
RD over het plein naar de vijver.  Voor de vijver 
gaat u L langs het kunstwerk “de 
Waterschittering”. Neem nu het eerste voet- 
asfaltpad R met rechts de vijver en links een 
“beekje”. Aan de 4-sprong gaat u R. Vlak daarna 
voor houten brug gaat u L. Meteen daarna aan de 
T-splitsing bij het gebouwtje van H.S.V. de Karper 
gaat u R over het voet- asfaltpad met links de 
volgende vijver. Negeer zijpaden rechts en twee 
doodlopende paden links. (U blijft dus RD over het 
asfaltpad lopen met links de vijver). Aan het eind 
van de vijver, waar het asfaltpad naar links buigt, 
gaat u voor twee zitbanken en afvalbak R het 
asfaltpad omhoog en steek boven het bruggetje 
over. Aan de asfaltweg gaat u R. Vlak daarna gaat 
u R over het asfalt- voetpad. Aan het eind van het 
pad loopt u RD (Dammerscheidtstraat) over de 
eenrichtingsweg. Aan de kruising gaat u RD 
(Teggert). Aan de 3-sprong RD. 150 m verder, 
meteen voorbij huisnr. 98, gaat u L over het brede 
graspad dat even verder een bospad wordt dat u 
RD volgt door het Haerenbos.  Aan de 3-sprong 
bij grote zwerfsteen gaat RD.  Aan de veldweg 
gaat u R (De Roode Draed/viaBelgaca).  
 

(Als u hier L gaat, dan komt u meteen bij het 
imposante kasteel Haeren. Het huidige kasteel is 
gebouwd op fundamenten van een kasteel uit de 13e 
eeuw. De eerste bewoners hadden familiebanden 
met de familie die kasteel Borgharen bij Maastricht 
bezat. In 1742 brandde het kasteel, dat  sinds 1720 
in eigendom was van de Akense textielbaron Von 
Clermont, af. De gefortuneerde eigenaar, die gek 
was op kastelen en buitenhuizen, liet het meteen 
weer herbouwen in de Rocco stijl die op dat moment 
modern was). 
 

Loop onder het hoge spoorwegviaduct door van 
de spoorlijn Heerlen-Maastricht en ga meteen R 
(geel) over het pad met links het Hoensbeekje en 
rechts boven de spoorlijn.   
 

(Een eind verder ziet u links het golfterrein waarop 4 
prachtige wilgenbomen staan).  
 

2. Na 500 m gaat u bij het volgende 
spoorwegviaduct L de smalle asfaltweg/lindelaan 

omlaag.  U passeert het clubhuis van de Golf- en 
Countryclub Hoenshuis.  
 

(Als u via het poortgebouw de binnenplaats van de 
carréboerderij oploopt, dan komt u meteen links bij 
de ingang van het restaurant waar u als wandelaar 
van harte welkom bent. In de zomer is het goed 
toeven op het terras op de binnenplaats.  
 

Het Hoenshuis, heeft zijn naam ontleend aan de 
bewoning van de tak van de grafelijke familie Hoen. 
In de 14e eeuw was het huis een kasteel. Rond 1880 
is het vervallen kasteel door de toenmalige eigenaar 
volledig opnieuw opgebouwd tot de huidige 
carréboerderij). 
 

Aan de T-splitsing gaat u R over het brede pad 
door de lindelaan met rechts de asfaltweg. Aan 
het einde van dit pad loopt u RD de smalle 
asfaltweg/lindelaan omlaag. Loop links van de 
weg.  Na 250 m gaat u aan de 4-sprong L het 
asfaltpad (fiets- voetpad), gelegen tussen 
meidoornhagen, omhoog  
 

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

Na 500 m steekt u beneden het circa 4 km lange 
Retersbeekje over. Boven aan de doorgaande 
weg in de buurtschap Retersbeek gaat u R. 
Meteen daarna gaat u tegenover huisnr. 74  L 
(zwart VO7) over het graspad, dat meteen daarna  
bij mooi met breuksteen gebouwd huis een smal 
licht stijgend pad wordt gelegen tussen hagen/ 
afrastering. Boven buigt het graspad naar links 
en met links achtertuinen. Aan de 3-sprong gaat u 
RD over de veldweg.  
 

(Voorbij huisnr. 73 en tegenover de schuur rechts, 
kunt u L de brede  inrit inlopen langs 4 garagepoorten 
naar de ijswinkel IJsput met heerlijk schepijs in 
zelfgemaakte hoorntjes. Aan de doorgaande weg 
gaat u R en u bent bij de ijswinkel).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank, wegkruis type 
vliegermodel en grote varkensfokkerij gaat u L  
over de smalle asfaltweg. Aan de kruising gaat u 
R (Groeneweg) de veldweg omhoog.  
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100084271203010
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(Boven passeert u twee zitbanken met rondom mooi 
uitzicht o. a, op de Remigiuskerk (12e eeuw() in 
Klimmen)  
 

Na bijna 500 m steekt u via betonnen bruggetje  
het Luiperbeekje over. Vlak daarna aan de T-
splitsing bij poëziepaal gaat u R met rechts 
afrastering weiland en links akkers. Na 100 m 
buigt het pad naar links en na 250 m naar rechts 
met rechts de bosrand.  
 

3. Bij zitbank en volgende poëziepaal buigt het 
pad naar links en volg het pad gelegen tussen 
akkers met voor u in de verte de buurtschap 
Swier. (U verlaat hier bij zitbank en poëziepaal  de 
bosrand). Aan de T-splitsing gaat u R over de 
veldweg.  
 

(Voor u ziet u de 520 m lange overdekte skibaan 
Snow World Landgraaf, die gelegen is op de helling 
van de steenberg van de voormalige steenkolenmijn 
Wilhelmina en waarop 10000 zonnepanelen liggen).  
 

Aan de 3-sprong gaat RD met voor u de skibaan.  
Negeer veldweg rechts. Bij (vakwerk)huis met 
muurkruis wordt de veldweg een dalende smalle 
asfaltweg. 150 m verder passeert u het 
plaatnaambord Weustenrade/Geweustroa en 
meteen links (nr. 58) het prachtige opnieuw 
gebouwde valwerkhuis. Aan de 3-sprong bij groot 
wegkruis gaat u R de smalle asfaltweg omhoog. 
Aan de T-splitsing bij vakwerkhuis/hoeve (18e 
eeuw) gaat u L (Jan Peukensweg) omlaag.  
 

(Even verder passeert u (nr.7)  een rijksmonumentale 
mooi gerestaureerde carréboerderij uit 1660).  
 

Aan de ongelijke 4-sprong bij de kapel van Onze 
Lieve Vrouw van Rust  (1955), zitbanken en het 
dorpscafé Bulscha, met een Mariabeeldje in 
muurnis, gaat u bij verbodsbord en het 
rijksmonumentaal boerderijtje (nr. 1/17e/18e eeuw) 
RD (Esschenderweg) over de smalle asfaltweg, 
die na 250 m bij het laatste huis (nr. 27)   een 
graspad wordt. Bij zitbank en veldkruis buigt het 
graspad naar rechts en volg het graspad door de 
eikenlaan. Ga aan het eind door het  draaihekje 
en ga bij picknickbank en infobord L over het 
smalle pad langs de rij eiken en met rechts boven 
de doorgaande weg.  
 

(Als u hier R 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, ook wel kasteel 
Terveeren genoemd,  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).  
 

U passeert het Retersbeekje, dat hier in de 
Geleenbeek stroomt.   
 

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

Steek bij ANWB-wegwijzer de voorrangsweg over 
en ga L. Meteen na de brug gaat u bij breed 
ijzeren hek via draaihekje R over het brede 
graspad met rechts de meanderende 48 km lange 
Geleenbeek, die bij Stevensweert in de Maas 
uitmondt.  
 

(150 m verder ziet u rechts het Hoensbeekje in de 
Geleenbeek stromen).  
 

Na 250 m gaat u R en bij palen steekt u via 
stapstenen het Geleenbeekje over.  Ga RD door 
de twee draaihekjes en loop RD over het bospad, 
dat na 100 m naar rechts buigt.  
 

4. Vlak daarna gaat u voor het Hoensbeekje  L 
over het brede graspad met rechts het beekje.  
(Dit pad is in eigendom van de links gelegen 
boerderij. Blijft dus op het pad lopen). Na 400 m, 
voorbij links liggende poel met op een paal een 
eenden korf, een broedplaats voor eenden, 
verlaat u via klaphek het graspad en steekt u 
meteen R bij twee hagen de brug over en ga dan 
meteen L over het bospaadje met links het 
Hoensbeekje, waar meten links het 
Cortenbacherbeekje instroomt.  
 

(Hier aan de klinkerweg ziet u voor 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) 
 

Volg nu het bospad langs de beek en 150 m 
verder steekt u het beekje over en loopt het 
smalle bospad omhoog. Boven bij infobordje 
“Puttersmolen” steekt u de doorgaande weg over 
en loop dan RD via draaihekje over het pad met 
rechts van u het Oud Voerendaals Molenbeekje, 
dat hier via duiker in het Hoensbeekje stroomt.  
 

(Een eind verder heeft u rechts (afhankelijk van 
jaargetijde) mooi zicht  kasteel Puth). 
 

Negeer zijpad links langs beekje. Via 
draaihekje/veerooster verlaat u het pad en 
meteen daarna aan de 3-sprong bij trafokasten 
gaat u RD over het asfaltpad. Even verder bij 
groot “houten” huis loopt u onder het 
spoorwegviaduct door. Aan de kruising bij 
speeltuintje gaat u L met links een moestuintje. 
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 RD en even verder loopt u via 
vlonderpad door het moerasgebied ‘t Brook. Aan 
de grote parkeerplaats gaat u R. Bij de ingang 
van de begraafplaats/uitvaartcentrum  gaat u L 
met rechts de St. Laurentiuskerk.    
 

(De romaanse toren dateert uit 1049 en het 
middenschip  uit 1840. De kerk is de enige door een 
paus (Leo IX) ingewijde kerk van Nederland.  
 

Aan de kruising komt u weer bij Bie Chantal, de 
sponsor van deze wandeling, waar u o.a. nog 
lekker een ijs kunt eten. 


