Hoensbroek – Vaesrade I circa 7,2 km

Wandel
je mee?

Ga aan het eind van het voetpad
rechtsaf naar de Mijnbouwstraat
en meteen rechts de
Leesjongenstraat in.

Sluit je wandeling
af met een kopje koffie
met Limburgse vlaai,
een pannenkoek of een
knapperig broodje.
Je bent welkom in
onze sfeervolle
kelderkeuken of buiten
op een terrasje.

Op de T-splitsing links en na
30 meter rechts naar het
Vaarsjtiegerpad.
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Loop dit pad langs een grasveld
en school helemaal uit naar de
Breedstraat en ga in de bocht
rechtdoor naar de Hermkensweg.

le

g

HOMMERT

at

s

VAESRADE

Loop deze uit tot op de
Hoofdstraat, sla hier rechtsaf
en direct daarna linksaf de
Keukenweideweg in.

Vaesrader
Wienweg

Sla op de T-splitsing rechtsaf naar
de Juliana Bernhardlaan. Loop
daarna de parkeerplaats van
Kasteel Hoensbroek op.

RANDWEG

RING PARKSTAD

Naan
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Gedurende zijn anderhalf jaar durende tijd in
detentie, werd Houb Palmen in de kerker onder
in de toren van Kasteel Hoensbroek opgesloten.
(Tekening Jan Creusen)

NUTH

Wingerdweg

Legenda
Bokkenrijders wandeling (wegen)
snelweg
wegen

Start
hier!

Wandel onder meer door prachtige natuur
en idyllische gehuchtjes. Met onderweg
uitleg over de historie van de bokkenrijders
in de omgeving.

In Kasteel Hoensbroek had de rechtbank van
de schepenbank Hoensbroek zitting, met
Schout Jan Willem Fransen als aanklager in
de periode 1740-1745. Deze Schout probeerde
regelmatig de rechtsgang naar zijn hand
te zetten. Niet alleen in Hoensbroek maar
bijvoorbeeld ook in de Heerlijkheid Nuth,
waar hij helemaal geen bevoegdheden had.
Gearresteerde bokkenrijders zaten in Kasteel
Hoensbroek gevangen tot aan hun berechting.
De terechtstellingen vonden plaats in Kathagen
(Heerlijkheid Nuth) en op de Heysterberg in het
noordoosten van de schepenbank Hoensbroek,
richting Treebeek en Amstenrade.

Start hier!
kasteel HOENSBROEK
Deze wandeling begint bij Kasteel Hoensbroek. De
wandeling loopt via een oud stukje Hoensbroek
(Terschuren) naar Kathagen en dan met een boog
om Vaesrade weer terug naar Hoensbroek. We
wensen je veel wandelplezier!
Houb Palmen, dagloner en rietdekker, was
afkomstig uit Vaesrade en getrouwd met
Geertruid Krans. Hij werd op 24 november 1743
gearresteerd en door onder andere Bracken
Steven beschuldigd van diefstallen. Ook zou
Houb in 1731, samen met zijn buurman Melser
Bemelmans, Lambert Phillippens hebben
vermoord. Na de terechtstellingen in Hoensbroek
schakelde zijn vrouw een advocaat in om
aan te tonen dat Houb Palmen onschuldig
was en dat Schout Jan Willem Franssen de
getuigenverklaringen van onder andere Steven
Drummen had beïnvloed.

Start op de slotbrug van Kasteel
Hoensbroek, kijkend richting de
parkeerplaats.

Sla onder aan de holle weg
(op de T-splitsing) rechtsaf naar
de Schurenbergsweg. Ga aan
het eind van deze weg links het
fietspad op, dat parallel loopt met
de Buitenring Parkstad (N300).
Loop door tot aan het regenboogviaduct. Ga door het viaduct, onder
de N300 door.

Bovenaan de helling heb je mooi
uitzicht op Vaesrade met de kerk
ongeveer in het midden.

De galg van de Heerlijkheid Nuth zou hier in
Kathagen gestaan hebben, vlakbij de stenen
brug over de Geleenbeek. De Bokkenrijders
uit de Heerlijkheid Nuth, zoals Bracken Steven
en Frenskens Nol Coenen, werden in Kasteel
Reymersbeek gevangengezet en berecht.
Frenskens Nol is na zijn dood in de kerker van dat
kasteel begraven. Bracken Steven is er gewurgd
en verbrand. Kasteel Reymersbeek ligt circa 500
meter verderop, ingeklemd tussen autoweg en
spoor, maar is op deze wandeling niet te zien.

Van enkele beschuldigde Bokkenrijders wordt
Vaesrade als woonplaats genoemd, waaronder
Houb Palmen en Melser Bemelmans. Deze
laatste is gevlucht, Houb Palmen werd na
bezwaarschriften van zijn vrouw in december
1745 uit detentie ontslagen. Ook Lins Knooren
woonde in Vaesrade. Na zijn arrestatie wist hij
te ontsnappen; hij heeft in 1745 een uitvoerige
verklaring laten vast leggen.

Volg de weg Kathagen over de
Geleenbeek met de bocht mee en
ga bij de eerstvolgende weg links
omhoog richting Thull.

Volg het pad totdat het zich splitst en
ga bij de 2de splitsing het pad op
na het gele deksel in de grond, steil
rechts naar beneden (Bottelegats),
richting Vaesrade.

Ga linksaf het rode voetpad op en
steek de Klinkertstraat over. Houd
rechts aan.
Ga voorbij de parkeerplaats van
de visvijver linksaf het Laervoetpad
op. Volg dit verharde voetpad
tot net na de brug over de
Geleenbeek.
Ga na de brug rechtsaf door het
poortje en loop parallel met de
Geleenbeek.
Ga vervolgens rechtsaf de
volgende brug over. Loop
rechtdoor tot aan de volgende
kruising (knooppunt 84) en ga
hier linksaf de Wingerdweg
op. Deze gaat over in de
Terschurenweg. Sla direct na de
huisnummers 50 en 51 linksaf het
Schurenbergsvoetpad op.

gearresteerd en na scherpere examinatie ter
dood veroordeeld. Hij werd op 17 december 1743
gewurgd aan de paal en daarna op het rad te
pronk gesteld. Peter Selissen uit Thull is gevlucht.

Loop omhoog tot aan het bord
Schinnen-Thull en ga vóór het bord
rechtsaf. Deze geasfalteerde weg
gaat na circa 60 meter over in
een bospad (rechts), blijf dit pad
volgen.

Veel Bokkenrijders uit Schinnen woonden in
Nagelbeek -nu aan de zuidzijde van de autoweg,
ter hoogte van het station van Schinnen- en
een enkeling in Thull. Jan (’t Schuerke) Schorens,
wonend in Thull is in november 1743

Steek de doorgaande weg over en
houd links aan. Na 30 meter rechtsaf
naar Op de vijf Bunder.
Volg deze weg tot de T-splitsing. Ga
hier linksaf door de holle Vaesrader
Wienweg tot aan de brug over de
N300.
Steek deze brug over en ga rechts
de Vaesraderbosweg op tot aan de
Randweg N298. Steek hier over en
ga rechtsaf. Loop na circa 20 meter
linksaf het voetpad op.

