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Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u via veldweg omhoog en door een leuk bos omlaag naar 
Wijnandsrade waar u het mooie kasteel en kerk passeert. Hier zijn twee pauzemogelijkheden. Dan volgt een 
leuk pad en een holle weg tot in de buurtschap Laar. U loopt door een natuurgebied en tussen 2 beken 
door naar het imposante kasteel Hoensbroek. Dan maakt u een rondje om de prachtige Droomvijver. Het 
laatste stuk wandelt u langs de meanderende Geleenbeek. Er staan enkele zitbanken onderweg maar u 
kunt ook na 7 km pauzeren bij de Roebroekhoeve en dan het tweede gedeelte lopen. Na afloop kunt u 
binnen of op het gezellige terras van de zorgboerderij nog iets eten en drinken. Er is ook een winkel met 
streekproducten. U kunt de wandeling inkorten tot 7 km.     
 

Startpunt: Zorgboerderij Roebroekhoeve, Hellebroek 62a,  Nuth. (Dagelijks open vanaf 10.00 uur). 
 

Vanaf november tot en met februari op zondag gesloten. De andere dagen geopend tot 17.00 uur. 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 

11,32 km  2.40 uur  47 m  47 m 
 

 
 

904. NUTH 11,3 km – 7 km 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u R.  Voorbij 
huisnr. 69 en bij glasbak gaat u  L over de 
verharde weg, die meteen een bospad wordt. 
Negeer zijpaden en volg het bospad RD. Blijf 
boven het pad RD volgen. Vlak daarna, na 
opening in haag, gaat u L over het bospad met 
links van u de haag. 5 m voorbij einde haag loopt 
u R omlaag en steekt beneden het bruggetje over.  
Ga nu meteen L over het bospad met links een 
waterstroompje. Steek bij zitbank de doorgaande 
weg over en loop RD (Pingerweg). Bij huisnr. 15 
buigt de weg naar rechts. Aan de 3-sprong bij 
muurkruis en doorlopende weg gaat u RD 
omhoog. Neem voorbij de kleine parkeerplaats en 
tegenover huisnr. 20 de eerste klinkerweg L. 
Steek meteen daarna bij wegkruis de doorgaande 
weg over en loop RD het brede (gras)pad omhoog 
met rechts het sportcomplex Kollenberg. (O.a. 
hockeyclub Nuth/voetbalclub Minor). Het bredere 
pad wordt een smal stijgend pad met rechts van u 
het sportcomplex. Boven op de hoek van de 
afrastering volgt u RD het brede graspad gelegen 
tussen akkers omhoog. Aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD het pad/veldweg omhoog. 
Boven aan de rand van Wijnandsrade gaat u R de 
veldweg omhoog met links de 
bosrand/achtertuinen van woningen.   
 

(Een eind verder bij zitbank ziet u rechts de wieken 
van de  beltkorenmolen van Hunnecom (1882)).   
 

Aan de 4-sprong bij het Stephanuskapelletje 
loopt u RD omhoog.   
 

(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 stamt uit 1922).           
 

2. 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).  
 

(Een eind verder ziet u links de torententjes van 
kasteel Wijnandsrade).  
 

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

(Aan de overkant van de weg 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).  
 

Waar de doorgaande weg bij het mooie kasteel 
Wijnandsrade en het kunstwerk “Harpspeelster” 
rechts omhoog buigt door de prachtige lindelaan, 
loopt u RD richting kerk met links van u de 
kasteelgracht met het zwanenkunstwerk en even 
verder rechts beneden de vijver.   

(Als u wilt pauzeren, kunt u hier L via de hoofdingang 

de binnenplaats van het kasteelhoeve oplopen waar 
u bij Brasserie Kasteel Wijnandsrade  (met terras) 
iets kunt nuttigen  

http://www.roebroekhoeve.nl/
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Rechts naast de binnenplaats staat het kasteel. 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. 
Grenzend aan het kasteel ligt de kasteelhoeve, de 
vroegere borchhof, bestaande uit drie vleugels rond 
een grote binnenplaats). 
 

Voorbij de St. Stephanuskerk (1753) en kerkhof 
negeert u klinkerweg links.  
 

(Links ziet u hier op het kerkhof een groot 
Calvariekruis aan de kerkmuur hangen.  
 

Als u hier L ((Körnerstraat) over de klinkerweg loopt, 
dan komt u via het kerkhof  bij de ingang van de 
kapel. Via de kapel kunt u het mooie interieur van de 
Stephanus kerk met o.a. de mooie glas-in-
loodramen, preekstoel, 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. 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.  
 

Als u dan even RD loopt en meteen daarna aan de 3-
sprong R gaat, dan komt u café I gen Dörp, een 
leuke pauzeplek).  
 

Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong RD 
(Opfergeltstraat) omhoog. Negeer zijweg links.                                                    
 

3. Meteen daarna gaat u voorbij zebrapad R (Jan 
Maenenstraat/rood) omlaag. Waar deze weg maar 
links buigt, gaat u bij glascontainer R (rood) het 
voetpad omhoog. Boven bij klinkerweg  gaat u R 
over het (grind)pad.  
 

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

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).   
 

Aan de 4-sprong gaat u RD (Oude Molen voetpad) 
over de veldweg met rechts van u in het weiland 
de meanderende Bissebeek De veldweg wordt 
een smal pad.  Aan de T-splitsing gaat u L de 

veldweg omhoog, die een mooie holle weg wordt. 
Aan de 5-sprong bij veldkruis neemt u de eerste 
weg R (rood) met voor u het hooggelegen witte 
gebouw van het revalidatiecentrum Andelante 
Hoensbroek.     
 

4.  Aan de T-splitsing in de buurtschap Laar gaat 
u R langs de doorgaande weg.  
 

(Degene die 7 km loopt of degene die wil pauzeren 
gaat hier L (350 m). Negeer 2 zijwegen rechts en u 
komt bij de zorgboerderij (nr.62 A)).  
 

Na 300 m gaat u L en via het  viaduct loopt u 
onder de autoweg A-76 door en steek dan de 
spoorlijn Heerlen – Sittard over. Meteen daarna 
gaat u bij wegkruis R over de grindweg.  
 

(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  ligt carréboerderij  “Hof Laar” (tegenwoordig 
(2018): De Naamse Steen). De boerderij is  het enige 
overblijfsel van het Huis Laar, dat een leengoed was 
van de abdij Rolduc (Kloosterrade). Eind 18e of 
begin 19e eeuw werd het huis gesloopt. Het gebouw, 
zoals het er nu nog staat, dateert van ± 1850. De hof 
wordt voor het eerst genoemd in 1262).   
 

Na 10 m gaat u L door het klaphek en volg het 
smalle grindpad RD. Via ijzeren bruggetje steekt 
u de Geleenbeek over en volg het pad tussen de 
hoge populieren door. (U loopt hier  door het 
Stadsmoeras Hoensbroek). Via de volgende smalle 
brug steekt u de Nieuwe Caumerbeek over, die 
het gezuiverd rioolwater van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoensbroek 
afvoert naar de Geleenbeek. Aan de T-splitsing 
gaat u R over het grindpad langs een zitbank met 
links van u het Caumerbeekje. Aan de 3-sprong 
bij klaphek en smalle brug gaat u RD over het 
grindpad.  (Hier heeft u mooi zicht op kasteel 
Hoensbroek).  U loopt nu tussen het links gelegen 
Caumerbeekje (in Hoensbroek wordt de 
Caumerbeek  ook wel Auvermoer genoemd) rechts 
de Nieuwe Caumerbeek door.  
Even verder stroomt het gezuiverd rioolwater in 
de Nieuwe Caumerbeek. Aan de doorgaande weg 
gaat u L met rechts van u het moerasgebied 
naast het kasteel waar doorheen het 
Caumerbeekje stroomt. U passeert het prachtige 
kasteel Hoensbroek waarvan de binnenplaats vrij 
te bezoeken is.  
 

(Kasteel Hoensbroek of Gebrookhoes is een van de 
grootste kastelen van Nederland. Dit imposante 
waterkasteel  geldt als de grootste burcht tussen Rijn 
en Maas en is het enige kasteel in Nederland met 
twee voorburchten. Het bevat niet minder dan 67 
zalen, vertrekken en ruimtes.  
 

Het oudste gedeelte van het kasteel, met name de 
hoge ronde toren, dateert van rond 1360. Tegen 
betaling kunt u met een rondleidingboekje het kasteel 
zelf verkennen).  
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Aan het eind van de grote visvijver genaamd 
Droomvijver gaat u L over de parkeerplaats en 
steek het bruggetje over. Loop dan links helemaal 
(bijna 1 km) om de Droomvijver heen.  
 

(In 1951  is deze 4,2 ha grote visvijver gegraven en 
was bestemd voor de ontspanning van vele 
mijnwerkers, die hier woonde).   
 

Voorbij het clubhuis van H.S.V. Haal Op  gaat u 
weer L het bruggetje over. Bij de parkeerplaats 
loopt u links de grasberm omhoog en ga dan L 
(Laervoetpad) over de smalle asfaltweg/fietspad. 
Na ruim 300 m gaat u bij bord “voetpad” R  het 
asfaltpad omhoog.  Boven aan de T-splitsing in 
de wijk Mariagewanden/Hoensbroek gaat u L  en 
na 20 m gaat u aan de 3-sprong weer L (fr. 84). 
Aan de 4-sprong gaat u RD (Wingerdweg/fr. 84).  
Aan de volgende 4-sprong gaat u L over de 
asfaltweg, die bij ingang van woonwagenkamp 
een smalle asfaltweg/fietspad wordt. Via stalen 
(spoor)brug steekt u de Geleenbeek over. Meteen 
na de brug gaat u bij twee zitbanken R via 
klaphek het pad omlaag.   
 

(Op dit punt komt u dadelijk weer terug).  
 

(Hier boven aan de smalle asfaltweg heeft u bij 2 
“bielszitbanken”  mooi uitzicht op de Nieuwe 
Caumerbeek De bielszitbanken en de (spoor)brug 
verwijzen naar de voormalige mijnspoorlijn, die hier 
van Brunssum via Hoensbroek en Geleen naar de 
haven van Stein liep).  
 

Volg nu beneden het struinpad  met rechts van u 
de meanderende beek. Bij de volgende brug gaat 
u door het klaphek en ga dan L over de smalle 
asfaltweg (fietspad).  
 

(Even verder ziet u rechts bij houten afrastering bij de 
ronde gaten in de oeverwand van de Geleenbeek 

mogelijk een ijsvogeltje De ronde gaten zijn de 
ingangen van de nesten van het prachtige 
ijsvogeltje).   
 

Aan de 4-sprong gaat u L over de smalle 
asfaltweg (voormalig mijnspoor traject). Voor de 
stalen (spoor)brug en bij twee zitbanken (u bent 
hier net geweest) gaat u R via klaphek het 
grindpad omlaag met beneden links de Nieuwe 
Caumerbeek.   
 

5. Aan het eind bij brug gaat R over het asfalt- 
fietspad. 
 

(Na ruim 50 m steekt u de Gelenbeek over waarin de 
Nieuwe Caumerbeek stroomt).  
 

Na 250 m steekt u bij hoeve de Naamse steen en 
wegkruis weer de spoorwegovergang over. 
Meteen daarna gaat u bij poëziepaal R over de 
grindweg. Aan de T-splitsing voor de snelweg 
gaat u R over de smalle asfaltweg en u passeert 
rechts een carréboerderij.  Na 300 m buigt de 
asfaltweg via viaduct onder de autoweg door.  
Boven aan de T-splitsing in het buurtschap 
Hellebroek gaat u R (rood). Negeer bij glasbak 
zijweg  rechts en u komt weer bij 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 
vond. 

 
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.   

 


