110. VOERENDAAL 6km
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Een gemakkelijke route door de groene omgeving van Voerendaal langs monumentale boerderijen, mooie
vijvers en kastelen.
Startpunt: Parkeerplaats Herberg De pintelier, Valkenburgerweg 33 Voerendaal.

110. VOERENDAAL 6km
1. Met uw rug naar de Herberg gaat u L
(Valkenburgerweg). (U passeert de grote hoeve
Lindelauf uit 1724 (nr.46)). Aan de Mariakapel
(1938) R (Tenelenweg). Neem nu de tweede weg L
(Clermontstraat). Aan de T-splitsing L (geel). Volg
vanaf nu de gele route tot nader order. Negeer
zijpaden en loop RD. Voor het kasteel Haeren
gaat u R. (Het kasteel en de hoeve zijn
oorspronkelijk vermoedelijk 12e eeuws en zijn in 1742
na een brand geheel herbouwd). De asfaltweg
wordt een veldweg. Aan de Y-splitsing L. Loop
onder het spoorwegviaduct door en ga meteen R
en volg het pad langs het Hoensbeekje (zijbeek
van Geleenbeek).
2. Aan het einde van het pad gaat u L over de
asfaltweg. (U passeert het clubhuis van de Golf en
Countryclub Hoenshuis). Aan de T-splitsing R. Een
eind verder passeert u links enkele huizen. Aan
de 4-sprong R over het fietspad. (Links ziet u
kasteel Puth. Het oorspronkelijk kasteel en hoeve
dateren uit de 14e eeuw; het tegenwoordige kasteel
met hoeve dateert uit de 17e eeuw).Aan de Tsplitsing L. Aan de asfaltweg bij zitbank R.
3. Loop onder het spoorwegviaduct door en ga
meteen L over het smalle asfaltpad. Neem nu de
eerste smalle asfaltpad R door het Cortenbacher
Bos. Een eind verder gaat het pad omhoog. Let
op! Neem nu, tegenover weiland, het eerste
bospad L. (U verlaat hier de gele route).
4. Aan de 3-sprong in het bos L. Steek via
bruggetje de Cortenbach beek (zijbeek van
Hoensbeek) over en ga meteen R. U loopt nu
langs de vijver van kasteel Cortenbach. (Van het
e

oude kasteel (13 eeuw) zijn o.a. nog een deel van
de walmuur en twee ronde hoektorens overgebleven.
Het tegenwoordige kasteel is in 1650 gebouwd en in

1776 voor een groot gedeelte herbouwd. In het
kasteel is het hoofdkantoor van Vebego gehuisvest.
Dit is een internationaal opererend familiebedrijf met
meer dan 100 dochterondernemingen (o.a. Hago) en
heeft meer dan 30.000 werknemers in dienst). Aan
de asfaltweg bij infopaaltje gaat u R door de
prachtige eikenbomenlaan. Negeer zijpad rechts.
Aan de kruising bij groot wegkruis gaat u RD
(Cortenbacherstraat/geel). Bijna aan het einde
van deze straat loopt u RD over het fietspad tot
voor het appartementencomplex Porta Ventura.
5. Ga hier aan de T-splitsing R (Kerkplein).
Negeer meteen daarna zijweg rechts. Aan de
kruising RD. U passeert de Laurentiuskerk. (De
romaanse toren dateert uit 1049, evenals de zich
hierin bevindende altaarsteen en doopvont. Het
middenschip dateert uit 1840. De kerk is de enige
door een paus (Leo IX) ingewijde kerk van
Nederland. De kerk is te bezichtigen). Aan de
volgende kruising L (Spekhouwerstraat). U neemt
nu de eerste straat L (Looierstraat). Negeer zijweg
rechts (Davidbron). Ga bij het winkelplein R. Voor
de vijver gaat u rechts en volg nu het grindpad
langs de huizen en de vijver. Aan de T splitsing L
over de asfaltweg. Ga na het bruggetje dadelijk R.
Loop rechts om de vijver heen. Negeer drie
zijpaden rechts. Neem nu aan het einde van de
vijver, nabij hooggelegen zitbank, het pad scherp
R. Vlak daarna aan de 5-sprong neemt u het
tweede pad (verhard) links omhoog.
6. Boven aan de asfaltweg gaat u L. Negeer twee
zijwegen rechts. Aan de 4-sprong bij fiets- en
voetpad gaat u R (Keerberg). Aan de kruising RD
terug naar de herberg waar u nog iets kunt eten
of drinken.
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