Caminootje Kasteel Hoensbroek, Caumer- en Geleenbeek en
Mijnspoorweg
Startpunt: Parking Kasteel Hoensbroek, Klinkertstraat 118 in Hoensbroek
Lengte 8,8 km

.

Over de Via Coriovallum
De Via Coriovallum is een pelgrimswandeling en kan een onderdeel zijn van de Camino naar
Santiago de Compostela of naar Rome . Maar het is ook een oefencircuit voor hen die er
over denken een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela of naar Rome te gaan
ondernemen. Je kunt 1 tot 5 dagen lopen. De totale lengte van de route is 90 kilometer maar
ook gemakkelijk op te delen in kortere trajecten. Wie 10 km genoeg vindt, stopt ermee en
gaat volgende keer verder. Er is altijd wel een treinstation of bushalte in de buurt.
Ook is de Via Coriovallum een tocht van bezinning om even je hoofd leeg te maken.
Innerlijke rust is het nieuwe succes, de nieuwe rijkdom.
Maar er zijn ook Caminootjes of rondjes van 5 tot 15 km. De pelgrimsroute naar Santiago de
Compostela heet Camino. Je loopt dan altijd over een gedeelte van de Via Coriovallum en
dan weer terug naar het beginpunt. En met een pelgrimspaspoort kun je stempels
verzamelen en op sommige plaatsen reductie of andere voordelen krijgen. Bestellen van een
pelgrimspaspoort en alle verdere informatie op vind je op www.viacoriovallum.nl

Routebeschrijving
Let op: Van de straatnamen die tussen haakjes staan is het straatnaambordje niet altijd zichtbaar of aanwezig

1. Laat de hoofdingang van het kasteel met brug links liggen en ga daarna links langs de
kasteelgracht. Vóór de brug over de Caumerbeek links. We blijven de beek volgen tot
een brug en verharde straat (= Ridder Hoenstraat). Hier steken we schuin over en
direct rechts het pad op weer langs de Caumerbeek. Let op want deze beek kan
onzichtbaar zijn door begroeiing. Bij rotonde gaan we rechtdoor tot brugje over de
Caumerbeek dat we dan oversteken. We komen nu in de Demstraat. Ga links en na
de huizen direct rechts.
2. Bij T-splitsing rechts en meteen weer rechts. Bij T-splitsing in het bos weer rechts. Je
wandelt over een vlonderpad door een moerasgebied. Bij 3-sprong links en brugje
over. Bij volgende 3-sprong na een vijver links. Pad buigt naar rechts en gaat stijgen.
Bij 4-sprong met links een tunnel ga je rechts omlaag en bij 3-sprong links. Bij Ysplitsing links en bij T-splitsing links en dan rechts stijl pad omhoog.
3. Steek de weg (= Koumenweg) over en volg links het fietspad. Direct na een
klinkerweg ga je rechts het pad omhoog. Bij 4-sprong (zitbank) rechtdoor steil pad
omhoog. Bij 3-sprong rechts aanhouden. Het pad stijgt wat en bij de T-splitsing ga je
rechts weer omlaag. Beneden aan T-splitsing rechts en direct daarna bij T-splitsing
links klinkerweg omhoog. Negeer na ca 30 m pad links.
4. 10 mtr na ijzeren toegangshek naar een weiland aan je rechterhand, ga je links een
bospad op. Bij 5-sprong 2e pad links omlaag. Bij volgende 5-sprong het 2e pad
(grindpad) omlaag. Bij Y-splitsing rechts aanhouden. Aan 4-sprong rechtdoor het
steile pad omlaag. Beneden aan de 3-sprong rechts voor tunnel het onverharde
bospad op. Vlak daarna bij 3-sprong rechtdoor. Bij stuw in Caumerbeek, trap en een
hoge trafokast buigt pad naar links. Negeer pad rechts.
5. Voor huis nr 5 rechts en direct links (= Olof Palmenstraat). Einde links (= Nobellaan).
Aan einde rechts (= Prof Eykmanlaan). Negeer zijstraten.
6. Bij 4-sprong schuin rechts klinkerpad door grasveld. Bij kruispunt met fietspad
rechtdoor en bij Y-splitsing rechts. Trappen op en fietspad oversteken en rechtdoor
over grasveld. Bij volgende betonweg rechts en bij driesprong links voor een lange
bank. Bij kruispunt rechtdoor (= Aldenhofstraat) langs Residence Hirondelle. Bij 3sprong links (= Kouvenderstraat ) en 1e rechts (= Christiaan Quixstraat). Aan het einde
rechts en meteen schuin links pad omhoog en aan het einde scherp links pad op.
7. We volgen nu het tracé van de vroegere mijnspoorweg. Kruispunt oversteken en op
parking rechts aanhouden om bebouwing heen en weer schuin links over parking het
treintracé op. De 4-sprong bij speelveldje rechtdoor en ook weer de 4-sprong met
Reintjespark aan rechterkant steeds rechtdoor het groene tracé blijven volgen tot 4sprong met knooppunt 84.
8. Hier rechts de Wingerdweg op. Na Mariakapel Terschuren links pad op. Na de brug
over de Geleenbeek. Paden links met hekjes negeren en bij 4-sprong links. Je bent nu
weer op de via Coriovallum. Pad blijven volgen en vóór de brug rechts pad langs de
Geleenbeek.
9. Bij 4-sprong links de brug over. Pad langs de Droomvijver blijven volgen tot einde
waar Kasteel Hoensbroek ligt.

