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Tijdens deze afwisselende wandeling met in het eerste gedeelte enkele hellingen wandelt u over goed 
aangelegde paadjes door het natuurgebied De Koumenberg naar een mooi uitkijkpunt. Dan passeert u 
enkele fraaie vijvers. U loopt tussen de Caumerbeek en de Nieuwe Caumerbeek door en dan komt u bij het 
prachtige Kasteel Hoenbroek. Het laatste stukje loopt u door een dierenparkje en langs de Caumerbeek 
terug naar het café. Onderweg staan genoeg zitbanken. U kunt de route inkorten tot 7,2 km. U kunt de route 
verlengen met 1,5 km door een leuk rondje om de Droomvijver te lopen, aanrader!  
 

Startpunt:  Parkeerplaats sporthal, Gravin van Schönbornlaan 4, Hoensbroek (bij sporthal “In de Biessen”).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,77 km  2.20 uur  45 m  68 m 
 

 
 

913. HOENSBROEK 9,8 km – 7,2 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de 
voorrangsweg (Gravin van Schönbornlaan). Steek 
deze over en ga L over het voetpad met rechts van 
u de Caumerbeek. Aan de T-splitsing bij honden 
uitlaatplaats gaat u L met rechts van u de 
afrastering. Ga aan het eind R over het trottoir 
langs de doorgaande weg. Negeer zijweg rechts 
(Burg. Slanghenstraat).Steek meteen daarna via de 
oversteekplaats de voorrangsweg (Koumenweg) 
over en loop RD over het grasveld met rechts van 
u een vijver. Aan het grindpad gaat u R met rechts 
van u de vijver. Bij de Caumerbeek buigt het pad 
naar rechts. Aan de 3-sprong gaat u L het bospad 
omhoog. Beneden aan de volgende 3-sprong gaat 
u R met links van u de Caumerbeek. Negeer twee 
betonpaden (dammen) links.   
 

2. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R. Meteen 
daarna gaat u aan de T-splitsing L over het brede 
bospad dat een eindje verder naar rechts buigt en 
een stijgend pad wordt.  
 

(U loopt nu de heuvel (Koumerberg) omhoog, die een 
restant is van de steenberg van de voormalige 
steenkolenmijn Oranje Nassau III (1917 -1973). De 
heuvel is lokaal bekend onder de naam “de 
kolenberg”). 
 

Steek boven het asfaltpad over en loop RD het 
bospad omhoog. Boven aan de 4-sprong gaat u L 
over het verharde pad. Negeer graspad rechts. 
Beneden bij fietspad en afvalbak gaat u R het 
steile pad omhoog. U kruist tweemaal een 
graspad. Boven gaat u L het asfaltpad omlaag.  
 

(Hier heeft u links mooi uitzicht. Vanaf links ziet u o.a. 
de witte kerktoren en de 41 m hoge watertoren (1965) 
in Vrieheide, de Corneliuskerk in Heerlerheide, de 
Gerardus Majellakerk in Heksenberg en de overdekte 
skibaan Snowworld Landgraaf (Schaesberg) waarop 
bijna 10000 zonnepanelen liggen).  
 

Negeer zijpaden en blijf het verharde dalende pad 
RD volgen. Negeer beneden zijpad scherp links en 
u passeert meteen een zitbank.   
 

3. Aan de 4-sprong gaat u R over het verharde pad, 
dat een eind verder voor zitbank een stijgend pad 
wordt. Negeer graspaden. Boven aan de T-

splitsing gaat u R. Negeer zijpad rechts omhoog 
en volg RD het stijgende verharde pad. 
 

(Boven op de Koumenberg (“de Kolenberg”) ziet u in 
de verte weer de skibaan. In de verte, links naast de 
windturbines, ziet u de lichtmasten van het 
voetbalstadion van Roda JC).  
 

Neem hier boven het eerste verharde pad L 
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u L. 
Negeer graspad links en u passeert een zitbank. 
Neem dan het eerste pad L omhoog. Boven aan de 
T-splitsing gaat u R het asfaltpad omhoog. Aan de 
3-sprong bij zitbank RD.  
 

4. Boven aan de T-splitsing gaat u L. Meteen 
daarna (5 m), waar het verharde pad naar rechts 
buigt, loopt u RD het graspad omlaag. Beneden 
aan de 5-sprong gaat u R (tweede pad) over het 
brede klinkerpad. Neem nu het eerste pad R dat 
naar rechts buigt. Vlak daarna aan de 4-sprong 
gaat u scherp L omlaag. (In de verte ziet u boven de 
kerk in Ubachsberg). Beneden aan de klinkerweg 
gaat u R omlaag. Na 25 m gaat u R over het 
graspad. (Vóór het ijzeren hek aan de linker kant) 
Aan de 4-sprong gaat u L het verharde pad 
omlaag. Aan de 5-sprong gaat u L over de smalle 
asfaltweg. Aan de 4-sprong bij twee berkenboom 
gaat u scherp L over het verharde pad. Negeer 
zijpaadje rechts omhoog. Aan de 3-sprong gaat u 
R.  Na 20 m gaat u R het asfaltpad omhoog. Aan de 
T-splitsing gaat u R. Meteen daarna gaat u L  het 
asfaltpad omhoog met rechts van u de heuvel. U 
komt boven op de heuvel, uitzichtpunt 
Koumenberg, waar enkele zwerfstenen liggen.  
 

(Hier boven heeft u mooi uitzicht over Parkstad. In de 
verte ziet u het begin van het Heuvelland Zuid 
Limburg).  
 

Loop hetzelfde pad omlaag en ga aan de 3-sprong 
L omlaag met links van u de heuvel. Aan de T-
splitsing gaat u R verder omlaag.  
 

5. Beneden aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R. 
Beneden aan de 4-sprong gaat u L en via de tunnel 
loopt u onder de doorgaande weg door.  Meteen na 
de tunnel gaat u aan de 4-sprong L over het brede 
(bos)pad.  
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(U loopt nu dus parallel aan de links boven gelegen 
doorgaande weg).  
 

Bij het verlaten van het “bos” blijft u het pad RD 
volgen met rechts beneden van u een vijver.  Aan 
de 3-sprong gaat u R. Meteen daarna aan de T-
splitsing bij zitbank gaat u R over het asfaltpad 
met links van u de visvijver “de Koumen”. (Even 
verder staat nog een zitbank, een mooie pauzeplek na 
5 km.). Voorbij de zitbank gaat u L over het 
graspad vlak langs de vijver. Aan de 4-sprong 
loopt u bij 3 afgezaagde bomen RD over het 
asfaltpad met links van u een beekje. Aan de 3-
sprong gaat u L en u steekt het beekje over. Aan 
de T-splitsing voorbij ijzeren doorgang gaat u R.  
Aan de 3-sprong gaat u L met rechts van u  de 
eendjesvijver. Aan de 3-sprong bij schuilhut gaat u 
L over het asfaltpad en steek even verder de brug 
over. Aan de 3-sprong gaat u R en even verder 
loopt u over een vlonderpad. Volg dan verder het 
pad door het moerasgebied. Aan de 3-sprong voor 
tunnel gaat L. Meteen daarna aan de volgende 3-
sprong gaat u weer L.  
 

6. Aan de T-splitsing bij huisnr. 12 gaat u L (Burg. 
Slanghenstraat). Negeer voetpad rechts. Aan de 
3-sprong bij statig huis gaat u R (Singel). Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u RD (Mgr. Feronlaan). 
Let op! Circa 10 m vóór de kruising met de 
Auvermoerstraat en voor afvalcontainers gaat u R 
over het asfaltpad (voetpad) door het park. Aan 
de 3-sprong bij 2 zitbanken gaat u L met rechts 
van u de meanderende Caumerbeek. Circa 20 m 
vóór klinkerweg gaat R over het grasveld langs 
de 11 km lange Caumerbeek, een zijbeekje van de 
Geleenbeek. Steek R de brug over en ga meteen L 
over het verharde pad met links van u de beek.  
Aan de 3-sprong bij zitbank loopt u RD verder 
langs de beek.  
 

(Degene die 7,2 km loopt, gaat hier R door het 
dierenpark en ga dan verder bij  punt 8).  
 

Aan de 4-sprong bij bruggetje loopt u RD verder 
langs de beek. Aan de 3-sprong, bij de aftakking 
van het Nieuwe Caumerbeekje, gaat u L over het 
pad met links van u de Caumerbeek, waardoor 
alleen water stroomt na veel regenval.  
 

(Hier aan de 3-sprong heeft u mooi zicht op het 
imposante kasteel. 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). 
 

U loopt nu over het verbindingstukje van de route 
met rechts mooie doorkijkjes op het kasteel en op 
het moerasgebied waarin enkele vijvers liggen en 
waar doorheen het Nieuwe Caumerbeekje 
stroomt.  
 

7. Steek de doorgaande weg over en loop RD over 
het grindpad met links van u de Caumerbeek 
(overloop) en rechts het Nieuwe Caumerkeekje.  (In 
Hoensbroek wordt de Caumerkeek ook wel de 
Auvermoer genoemd). Even verder stroomt links via 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoensbroek 
gezuiverd rioolwater in het nieuw aangelegde 
(2014) deel van de Caumerbeek, die hier vlakbij in 
de Geleenbeek stroomt. Aan de 3-sprong bij 
klaphek en smalle brug loopt u RD over het 
grindpad.  (U loopt hier  door het Stadsmoeras 
Hoensbroek). Aan de 3-sprong voorbij zitbank gaat 
u RD over het grindpad. Vlak daarna steekt u via 
bruggetje de Nieuwe Caumerbeek over en volg het 
pad dat naar links buigt. Ga vlak daarna R door het 
klaphek. 
 

(Als u hier 30 m RD loopt, dan ziet u het Nieuwe 
Caumerbeekje en het nieuw aangelegde deel van de 
Caumerbeek in de meanderende Geleenbeek 
stromen).  
 

Aan de smalle asfaltweg (fietspad) gaat u R. 
Negeer voetpad links omhoog.   
 

(Even verder ziet u links (wit gebouw) de voormalige  
“Draekenmolen”, voor het eerst vermeld in 1370, die 
aan de in 1949/1950 gedempte Molenbeek lag).  
 

Aan de doorgaande weg gaat u R over het trottoir 
met links van u het prachtige Kasteel Hoensbroek.  
 

(Tegen betaling kunt u met een rondleidingboekje het 
kasteel zelf verkennen. Als u hier aan de doorgaande 
weg meteen R over de parkeerplaats gaat en dan het 
bruggetje oversteekt, dan kunt een rondje (circa 1 km) 
om de mooie visvijver genaamd Droomvijver lopen, 
waaraan diverse zitbanken staan. U komt vanzelf weer 
terug bij het bruggetje. In 1951 is deze grote visvijver 
gegraven en was bestemd voor de ontspanning van 
vele mijnwerkers, die hier woonden. De Droomvijver 
heeft een oppervlakte van 4,2 ha en is gemiddeld 1,80 
m diep. De meest gevangene vissoorten zijn de 
karper, de kruiskarper en de brasem).  
 

Vlak vóór de brug gaat u L over  het pad en u loopt 
weer het verbindingsstukje. Aan de 3-sprong bij 
aftakking Nieuw Caumerbeekje loopt u RD. Aan de 
4-sprong bij bruggetje RD. Vlak daarna aan de Y-
splitsing bij zitbank gaat u L door het dierenpark 
“Ridder Hoen Park” waar enkele zitbanken staan.  
 

8.  Boven aan de 3-sprong RD. Steek meteen 
daarna de asfaltweg over en loop RD (schuin 
rechts) over het asfaltpad door het park. Aan de T-
splitsing bij 2 zitbanken gaat u L.  Negeer alle 
zijpaden en blijf het pad RD volgen met rechts 
van u de meanderende Caumerbeek.  Aan  de 
rotonde loopt u RD (Gravin van Schönbornlaan)  
over het voetpad met rechts van u de 
Caumerbeek. U komt al snel weer bij de 
parkeerplaats. 

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.   


