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Praktische informatie:

Afstand: 14 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Voerendaal 
Jeustraat 77
6367 EV Voerendaal
Coördinaten: 50°53'12" N   5°55'46" E

Horeca:
In centrum

Café Bulscher
Gebroeders Crousplein 1
6343 PP Klimmen (Weustenrade)

Brasserie Wijnandsrade
Opfergeltstraat 2A
6363 BW Wijnandsrade

1. Vanaf rechtervoorkant van stationspleintje op hoek bij kroeg 
schuin RA (Jeustraat). Aan einde RA centrum in richting kerk.  
Op kruising na kerk RA (Kerkplein). Bij huisnr 12 RD (Molenbeek-
straat). Aan einde RD en spoor onderdoor. 30m na GSM-mast LA, 
asfaltfietspad. Na 300m (onderweg kruist u de Hoensbeek) op 
kruising RD, asfaltfietspad tussen heggen (op deze kruising even 
naar rechts kunt u een kijkje nemen bij kasteel Puth). Aan einde 
(onderweg kruist u de Retersbeek) LA. Na de witte! boerderij 
(Sophia Hof) RA, landweg met linkerbocht. Aan einde bij kruis-
beeld scherp RA, stukje asfalt, daarna landweg. Na 700m aan 
einde naast bord Weustenrade LA (Kruisstraat, hier 100m RD is 
een kroeg waar u op de terugweg ook langs komt). Aan einde LA 
(Luiperbeekstraat, hier en daar ziet u links Luiperbeek). Na 300m 
bij klein vakwerkhuisje de 1km lange landweg over hoog gelegen 
akkers uitlopen, maakt onderweg enkele bochten. 

2. Aan einde op asfaltweg RA en kort daarna, na huisnr 10, LA 
(Swierderkerkweg). Na kleine km loopt u Wijnandsrade in. Voor 
vijver LA. Bijna aan einde RA asfaltweg oversteken en RA langs 
kasteelgracht met kerk (op het binnenplein van het kasteelcom-
plex is horeca!). Volg daarna flauwe linkerbocht. Op kruising na 
die kerk RD (Opfergeltstraat, wordt Hellebroekerweg). Na huisnr 3 
RA (Jan Maenenstraat). In linkerbocht, schuin tegenover lantaarn-
paal 462, RA, stijgend wandelpad, wordt voor huisnr 7 schuin naar 
rechtsgaande landweg en na schuurtje weer wandelpad.  

Met deze wandeling kruist of wandelt u langs of in de buurt van maar liefst 
zes beken: de Retersbeek, Luiperbeek, Bissebeek, Hulsbergerbeek, 
Geleenbeek en Hoensbeek. U komt ook nog langs drie prachtige kastelen: 
Kasteel Puth, Kasteel Rivieren en Kasteel Wijnandsrade. Vooral dat laatste 
zal uw bewondering oogsten: dit is een prachtig kasteelcomplex met 
eeuwenoude slotvijvers en een sierlijk kerkje. Voor Limburgse-heuvelland-
begrippen is dit een lichte wandeling: er zitten geen kuitenbijters bij!  

U kuiert voornamelijk over rustige asfaltwegjes, glooiende landwegen en 
prachtige voetpaden.
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Honden: aan de lijn

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/935/2288

http://routefabriek.nl/routekaart/935/2288
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Bij hoek van speelplek RA, volg gelijk linkerbochtje. Loop fraai 
hoog wandelpad van ca 1km uit. Onderweg ziet u rechts eerst 
beboste beekdal van Hulsbergerbeek. Na beboste deel loopt u 
langs akkerranden en heeft u daar naar rechts zicht op samen-
komst van Hulsbergerbeek en Bissebeek. 

3. Na die km aan einde op schuine kruising met landweg RD! 
(Oude Molen Voetpad, ga niet per ongeluk RA naar bebouwing!), 
wordt na 300m smal pad langs bosrand. Na wat haakse linker-
bocht aan einde RA (landweg, verderop asfalt). Aan einde daarvan 
RA. Op kruising RD (Brommelen 1, wat verderop passeert u 
prachtige Limburgse boerderij Brommelerhof). Na kleine km 
passeert u bord Weustenrade, kort daarna RA (Luiperbeekstraat). 
Bij huisnr 5 met linkerbocht meegaan (Vleckstraat). Op Gebroe-
ders Crousplein naast kapelletje LA (Esschenderweg), wordt na 
huisnr 27 grasweg met verderop (bij bankje en kruisbeeld) 
rechterbocht. Aan einde LA (brede asfaltweg, hier naar rechts 
kunt u een kijkje nemen bij Kasteel Rivieren).

4. Aan einde drukke weg oversteken en RA, volg fietspad aan 
linkerkant van weg. Na 150m LA over stapstenen bos in, na 
draaihekje volgt rechterbocht langs beek. Voor stapstenen over 
aantakkende beek RA, grasweg aan rechterkant van die beek.  
Aan einde op wegje RD, blijf pad aan rechterkant van beek 
volgen. Na korte klim (even daarvoor duikt beek weg onderdoor) 
op fietspad langs drukke weg LA, na een paar meter RA die weg 
en fietspad oversteken, daarna schuin RA draaihekje door, gelijk 
RA brede beekdam over en voor landbouwhek LA, volg pad strak 
langs rechterkant van beek. Aan einde bij veerooster op fietspad 
RD, links van u passeert u GSM-mast van heenweg. Op kruising 
na spoortunneltje LA, aan einde van asfaltpad is station.
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