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blz 2 van 3
Tijdens deze gemakkelijke wandeling met enkele lichte heuvels wandelt u eerst door een leuk parkje en
apart bos en dan loopt u een leuk stuk langs de meanderende Geleenbeek. Via voetpaden komt u in het
buurtschap Laar en dan loopt u over veldwegen naar de windmolen van Hunnecom. U komt in het
buurtschap Tervoorst en dan volgt een mooi pad langs de Platsbeek. Als laatste wandelt u tussen de
prachtige visvijvers van Nierhoven door en bijna aan het eind van de wandeling passeert u een bijzonder
bijenhotel. Neem zelf drinken mee voor onderweg. Er staan genoeg zitbanken. Aan het eind kunt u de
wandeling afsluiten met o.a. heerlijk ijs, lekker gebak, chocolade en andere lekkerheden.
GPS-afstand 9000 m, looptijd 2 uur en hoogteverschil 45 m.
Startpunt: IJssalon/lunchroom Aan Hoes, Nuinhofstraat 86a, Nuth. Open: dinsdag t/m zondag vanaf 11.30
uur.

915 NUTH 9 km
1. Met uw rug naar het ijssalon gaat u R. Neem
dan de eerste weg R (Minorstraat) omlaag.
Beneden aan de ongelijke 4-sprong loopt u RD
over het voet- tegelpad met links van u de
basisschool de Bolster. Aan het eind van het
tegelpad gaat u voorbij stalen doorgang L over
het asfaltpad met rechts een vijver. Aan de 3sprong gaat u L met rechts de volgende vijver. Ga
aan het eind van de vijver door de stalen
doorgang en ga R de asfaltweg omhoog. Aan de
ongelijke 4-sprong gaat u RD (Alexanderstraat)
omhoog. Negeer zijwegen. Boven buigt de weg
links omlaag. Aan de doorgaande weg gaat u R
(Pastorijstraat). Na 150 m gaat u meteen voorbij
de mooie rechts gelegen waterpoel en tegenover
de eerste weg rechts (Pingerweg) bij zitbank en
trafokast L over het bospaadje met rechts een
greppel/waterstroompje. Waar de greppel/pad
naar links buigt, gaat u R het bruggetje en loop
omhoog. Meteen daarna gaat u boven bij
grasveld L over het graspad met rechts een oude
doornhaag.

(Even verder ziet u links bij houten afrastering bij de
ronde gaten in de oeverwand van het beekje
(aftakking van de Geleenbeek) mogelijk een
ijsvogeltje De ronde gaten zijn de ingangen van de
nesten van het prachtige ijsvogeltje).
Vlak voor de brug over de Geleenbeek gaat u R
door het klaphek en volg het struinpad met links

de 48 km lange meanderende Geleenbeek, die
ontspringt in Benzenrade (Heerlen) en nabij
Stevensweert in de Maas stroomt.. Ga boven bij
(spoor)brug door het volgende klaphek, steek het
brede asfalt- fietspad over, ga door het klaphek
en volg het grindpad omlaag met links van u de
Geleenbeek.
(Hier boven aan de smalle asfaltweg heeft u bij 2
“bielszitbanken” mooi uitzicht op de meanderende
Geleenbeek. De (spoor)brug en de “bielszitbanken”
herinneren aan de voormalige mijnspoorlijn, die hier
van Brunssum via Hoensbroek en Geleen naar de
haven van Stein liep).

(U kunt hier ook RD lopen. Aan de 4-sprong gaat R.
Ga dan verder bij **** in dit punt).

Aan de asfaltweg (fietspad) gaat u bij zitbank L de
brug over.

Let op! Aan de kruising van paden gaat u R. Aan
de 4-sprong gaat u RD **** en even verder loopt u
tussen 2 dikke bomen door.

(Hier op de brug ziet u rechts het Nieuwe
Caumerbeekje en het nieuwe aangelegde deel van
de Caumerbeek in de Geleenbeek stromen).

2. Aan de asfaltweg bij glascontainer in d e
buurtschap Hellebroek gaat u L omlaag. Neem nu
de eerste weg L (Brakkender Gats/groen) omlaag
en loop onder het autowegviaduct door. Aan de
3-sprong, waar de asfaltweg naar rechts buigt,
loopt u RD (groen). Steek voorzichtig de
spoorlijn Sittard–Heerlen over. Aan de 4-sprong
in het bos gaat u RD (rood) het asfaltpad omlaag.

Na 40 m gaat u R door het klaphek en u loopt het
natuurgebied
“Stadsmoeras
Hoensbroek”
binnen. Volg het pad dat naar links buigt en steek
via het bruggetje het Nieuwe Caumerbeekje over.
10 Meter vóór zitbank gaat aan de 3-sprong R
over grindpad en via de smalle brug steekt u het
nieuw aangelegde deel van de Caumerbeek, die
het
gezuiverd
rioolwater
van
de
rioolwaterzuiveringsinstallatie
Hoensbroek
afvoert, over.

Volg het pad tussen de hoge populieren door en
via de volgende smalle brug steekt u de
meanderende Geleenbeek over. Aan het eind van
het pad verlaat u via klaphek weer het
natuurgebied.
3. Ga nu R over de grindweg. Meteen daarna bij
memoriekruis met de tekst “Ich wós dats-te
kaoms” steekt u via de spoorwegovergang weer
de spoorlijn over.
(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).
Aan de 3-sprong gaat u L en loop dan onder het
autowegviaduct door. Na het viaduct gaat u R
over de doorgaande weg. Na 300 m gaat u in de
buurtschap Laar L (Vleugelweg/rood) over de
asfaltweg, die een eindje verder een veldweg
wordt.
(Voor u ziet u in de verte de hooggelegen St.
Remigiuskerk in Klimmen).
Aan de 5-sprong bij veldkruis neemt u de tweede
veldweg R. Steek de doorgaande weg over en
loop
bij
boomkruis
RD
(blauw
/Lieverkenszandweg) de veldweg omhoog. Volg
nu 1 km deze veldweg, die even verder een holle
weg wordt, langs achtertuinen van woningen in
Wijnandsrade omhoog. Bijna boven negeert u
veldweg scherp rechts.
(Even verder passeert u een zitbank met uitzicht op
de beltkorenmolen van Hunnecom waar u straks
langs loopt, een prima pauzeplekje na 5,5 km).
Aan de kruising bij 't Sjtaeveshuuskekapelletje
gaat u R (blauw) over de veldweg.
(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).
Aan de ongelijke 4-sprong bij groot wegkruis en
de
mooie
met
speklagen
gebouwde
rijksmonumentale carréhoeve (1824) in de
buurtschap Hunnecom gaat u R over de
asfaltweg. Steek vlak daarna de voorrangsweg
over en ga R over het fietspad.
4. Tegenover groot muurkruis gaat u L
(Bergerweg/rood) omhoog en u passeert bij
zitbank de beltkorenmolen van Hunnecom (1882),
die o.a. het meel levert voor de pannenkoeken
van het IJssalon Aan Hoes. Volg dan de veldweg,
die even verder een holle weg wordt, RD omlaag.

blz 3 van 3
Beneden aan de kruising bij het bijzondere
weg(boom)kruis in het buurtschap Tervoorst gaat
u R (Voorsterstraat/groen/rood/ blauw). Even
verder passeert u links de voormalige
basisschool de Populier (nr. 90). Voorbij huisnr.
70 gaat u L (Bongerdwegblauw) de doodlopende
weg omlaag. Beneden gaat u tegenover huisnr.
11 R (Peschervaart/blauw) over het betegelde
voet- fietspad. Via bruggetje steekt u de
Platsbeek over en volg het pad langs de beek.
Aan de 3-sprong bij picknickbank gaat u R
(blauw/Grijzegrubber kerkpad) verder langs het
meanderende beekje, een zijbeekje van de
Geleenbeek. Aan de kruising bij brug loopt u
verder RD (blauw) langs het beekje. Meteen
voorbij het dierenparkje gaat u L over het pad met
links van u het dierenparkje. Aan de T-splitsing
gaat u R.
5. Vlak daarna bij de visvijvers Nierhoven gaat u L
over het vlonderpad met voor u het Huis
Nierhoven.
(Het Huis Nierhoven, dat dateert uit circa 1550,
bestaat uit een carréboerderij met gesloten binnenhof
en poortgevel. Bij het complex hoort ook een kapel
met altaar uit de 18de eeuw. Het is niet toegankelijk
voor publiek).
Aan de T-splitsing gaat u R en u loopt tussen 2
visvijvers door. Steek de brug over en negeer
meteen zijpad links. Aan de 3-sprong bij infobord
gaat u L en u steek de Platsbeek weer over. Volg
dan het klinkerpad later asfaltpad omhoog. Boven
aan de T-splitsing in Nuth gaat u bij
minigolfterrein L (rood).
Vlak voor de
voorrangsweg, waar het grote stenen wegkruis
(1938)
ter herinnering aan het 40 jarig
priesterfeest van C.J. Ritzen staat, gaat u bij de
rijksmonumentale carréboerderij (nr. 6) ‘t
Meuleveld (1767) L over het trottoir.
(Hier in het parkje, waar het stenen wegkruis staat,
ziet u een 7 m hoge bijenmast waaraan twee kasten
hangen die via een systeem met zonnepanelen naar
beneden kunnen. In het bijenhotel (Sky Hive Solar)
woonden bij de plaatsing (sept. 2017) circa
dertigduizend bijen. Het hotel biedt plaats aan
maximaal honderdduizend bijen).
Negeer zijweg links (Dorpstraat) omlaag. Steek bij
huisnr. 280 via het zebrapad de doorgaande weg
over en loop RD (Markt) met links van u
supermarkt Jumbo en rechts de grote
parkeerplaats met het 14 m hoge kunstwerk
“golfbeweging”.
Aan
de
asfaltweg
bij
appartementencomplex Lindehof gaat u L.
Meteen daarna aan de 3-sprong RD en u komt
weer bij Aan Hoes, de sponsor van deze
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.
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