
1 
 

Wandeling Stokhem – Beertsenhoven 

Leon Hupperichs en Niek Gossens (ꝉ) 

 

Onze wandeling start bij het Kapelke in Stokhem, waar we de weg nemen naar de 
Gronselenput. Aan de linkerkant van deze weg zijn hele steile weilandjes, welke nog af en 
toe begraasd worden door schapen. Dit zijn de allerlaatste tekenen van wat het ooit was, 
een boerenland…. Aan de rechterkant van de weg liggen een aantal grotere en kleinere 
weilanden, deze werden enige jaren geleden door de stichting ARK omgevormd tot 
natuurterrein en worden begraasd door een kudde Rode Geuzen, gemoedelijke runderen 
met een opvallend roodbruine vacht. Door de begrazing en het verder uitblijvende 
onderhoud zien de weilanden er verruigt uit. Kijkt men verder onder de nog spaarzame 
bomen en knotbomen door dan ziet men de contouren van de oevers van de Geul, met een 
verruwing door een plant, de Reuzenbalsamien (Aziatisch springzaad). 
 

  Foto’s: rechts: Reuze Balsamien en links: Christoffelkruid 

 
De omgevallen bomen worden niet meer opgeruimd ten behoeve van de ontwikkeling van 
de kleine fauna wereld. 
                  
De steile hellingbosjes aan de linkerkant worden veelal beheerd door Staatsbosbeheer en 
bevatten nog zeer zeldzame planten, o.a. het giftige Christoffelkruid en andere juweeltjes en 
verschillende soorten orchideeën. De vroegere boerderij “Hoeve Schoonzicht’’ aan de 
linkerkant boven de weg is verbouwd tot vakantieboerderij met appartementen. Een stukje 
verder maakt via ’ne sjtieëgel’, het vroegere “kerkepad’ verbinding met onze wandelweg. 
 
We lopen verder en plotseling verschijnt de Geul zoals we de Geul kennen uit het verleden, 
ze komt vlak bij de weg en men kan ze zogezegd aanraken, snelstromend, ruisend en 
spetterend helder water. Onze weg wordt telkens overstroomd bij hoge waterstand, dat is 
zo sinds mensenheugenis. Aan de linkerkant blijft het steil, karig begroeid met af en toe wat 
schapen. 
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Foto: Tussen Stokhem en Haasstad. 

 
We bereiken het kleine buurtschap Haasstad (“Gèn Haoselt“ in het dialect) waar het plots 
gedaan is met het groen, er verschijnen wat kleurtjes tussen de bomen en struiken; de 
campings “de Gele Anemoon” en “de Gronseleput”, zij behoren tot de oudste campings in 
Zuid-Limburg. Kleinschalige campings die met de tijd meegaan, als wandelaar kun je nu 
terecht op hun terras voor een consumptie. Alleen, de naamgever van de eerstgenoemde 
camping de gele anemoon, moet men tegenwoordig met een lampje zoeken. De gele 
anemoontjes dreigen te verdwijnen.  
Het huis tegenover de campings, het huis van de vroegere bewoners de fam. Bisschops, is in 
andere handen overgegaan en gerenoveerd. Een bijzonder mooie plaats om daar te kunnen 
wonen in de natuur.  
 

 

Foto’s: links: huis van de fam. Bisschops rond 1948, rechts: Gele Anemoon. 

 
Als wij ons pad vervolgen, lopen wij met aan de linkerhand de voormalige tuin van de fam. 
Bisschops. Langs deze tuin stond het mysterieuze en zeer zeldzame plantje, de addertong, 
nu helaas helemaal verdwenen. We lopen verder en komen aan de Gronselenput, 
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hoogstwaarschijnlijk zo genoemd naar de kalkdeeltjes die met het koele en heldere 
bronwater omhoog borrelden. De put was tot 1963 de enige drinkwatervoorziening voor de 
bewoners van het boven op de heuvel gelegen gehucht Keutenberg. Het water voor 
huishoudelijk gebruik werd met juk en emmers dagelijks het steile voetpad omhoog 
gesjouwd.   

 
Foto: Water 
halen bij de 
Gronselenput, 
circa 1920. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De oude situatie van de Gronselenput is o.a. door te weinig onderhoud in het verleden sterk 
veranderd. Door een fikse opknapbeurt in opdracht van de gemeente heeft de put echter 
weer iets van zijn romantisch voorkomen teruggekregen.  
Boven de Gronselenput liggen schuilkelders. Ze stammen uit de Tweede Wereldoorlog en 
zijn door eigenaar Staatsbosbeheer dichtgemaakt om inklimmen onmogelijk te maken, zodat 
de er in levende vleermuizen niet in hun rust verstoord worden. 

We lopen een stukje terug, tot aan het oude huis van de familie Bisschops en nemen de weg 
voorlangs het huis, met de mooie naam “Gronseledel”. De Gronseledel is in wezen de 
afgelopen decennia niet veel veranderd, de weilanden links en rechts zijn voor een groot 

deel in handen en beheer van Staatbosbeheer. Er wordt 
gemaaid en ze worden op gezette tijden begraasd door een 
kudde mergellandschapen om het kalkgrasland te 
verschralen. Er bloeien orchideeën waaronder de zeer 
zeldzame vliegenorchis. 

De Gronseledel volgend bereiken we na een steile klim het 
plateau. We gaan naar links en zien de imposante gebouwen 
van de Berghof verschijnen.  

 

 

Foto: Vliegenorchis 
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De monumentale Berghof, vroeger hoeve Blankenberg genoemd, werd in 1575 voor het 
eerst schriftelijk vermeld maar is zeer waarschijnlijk voortgekomen uit een ontginningshoeve 
uit de 11de of 12de eeuw. De hoeve had in het verleden zowel adellijke, kloosterlijke als 
burgerlijke bezitters en is thans nog steeds als een hoeve met een agrarische functie 
verpacht. De huidige hoeve werd omstreeks 1762 in mergelsteen opgetrokken en is een fraai 
voorbeeld van de op de Zuid-Limburgse lössgronden karakteristieke vierkant- of carréhoeve. 
Het links van de hoeve gelegen mergelstenen bakhuisje dateert uit 1726.  
 

 
Foto: De monumentale Berghof in 2018. 

We vervolgen onze weg op de vijfsprong rechtdoor. De volgende boerderij is opgetrokken 
met zogenaamde speklagen, afwisselend bakstenen met lagen mergelblokken. Deze 
boerderij bedrijft niet alleen agrarische activiteiten maar heeft ook een boerderijcamping, 
terras en appartementen. De derde boerderij, tegen de speklagenhoeve aangebouwd, is ook 
een gemengd boerenbedrijf met verhuur van appartementen. Beide boerderijen zijn eind 
19de eeuw ontstaan door de splitsing van hun gemeenschappelijke voorganger, de reeds in 
de 17de eeuw genoemde “Jeukenhof”. We keren terug naar de eerste boerderij, de Berghof, 
aan de top van de Dodemanweg en kijken eens naar de mooie vergezichten. Vanaf Ingber 
gaat ons oog over de bossen van het Gerendal, de koeltorens van de DSM met hun 
rookpluimen, de watertoren van Schimmert, de kerk van Ransdaal en naar gelang welke dag 
de trein rijdt, de rookpluim van de stoomlocomotief van het Miljoenenlijntje. Men kan 
blijven kijken en ontdekken, te veel om op te noemen. Even verder begint de weg naar 
Stokhem te dalen en hebben we een prachtig gezicht op Wijlre. Naar rechts kan men bij 
helder weer Vijlen en Vaals zien liggen. Dan staan wij even stil bij een smal pad aan de 
rechterkant, dit paadje voert naar de Europees bekende Berghofweide, vroeger een 
kalkgrasland en nu door uitspoeling een schraal grasland, met een bijna ongekende flora. 
Met tien soorten wilde orchideeën en diverse andere zeldzame planten is deze weide de 
meest bekende weide van ons land, en ze wordt daarom goed beschermd. Over de weide 
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heen kijkend richting Wijlrebos valt ons oog op de Wijlre akkers, nog zo’n parel in onze 
omgeving. Met een kleine twintig soorten orchideeën en diverse andere kleinoden, tezamen 
met de Berghofweide zijn die paar hectaren uniek, zelfs in Europa. Afdalend naar Stokhem 
komen we links en rechts langs wijngaarden. Deze zijn de laatste tiental jaren op de kalkrijke 
grond aangelegd en koesteren zich door de zuidoostelijke richting al vroeg in de zon.  
 

 
Foto: Zicht op de Berghofweide. 

 
Bijna aan de voet van de Dodemansweg dagzoomt hier in de berm aan de linkerkant, de voor 
ons zo bekende mergel, die verder afbrokkelt naarmate de wortels van de aanwezige bomen 
en struiken dikker worden en zo door de druk de mergellagen uit elkaar duwen en 
verbrokkelen. Deze kalkwand is van een bijzondere aard, de ontsluiting ligt precies op de 
grens tussen de Gulpener en daarop gelegen Kunrader kalksteen. Aan de voet van deze 
kalkwanden groeit de zeldzame hokjespeul. Het is bijna een van de laatste groeiplaatsen in 
Limburg, zonder aangepast maaibeleid zal deze populatie nog verder afnemen en 
verdwijnen. Bij Stokhem passeren we de eerdergenoemde kapel en zijn klaar met de eerste 
lus van onze wandeling.  
 
Stokhem 
De eerste schriftelijke vermelding van het gehucht Stokhem dateert uit een oorkonde der 
Rijksstad Aken uit het jaar 1280. Hierin werd het Stochem genoemd met de toevoeging 
“iuxta Galopiam” (bij Gulpen), Het gehucht is natuurlijk een stuk ouder, het achtervoegsel –
heem (ook: -chem; -em; -heim; -hem; -um) werd tussen 500 en 900 gebruikt voor nieuwe 
nederzettingen in geheel West-Europa.  
Ook Stokhem dateert uit die tijd. Het voorvoegsel “Stok-“, kan meerdere betekenissen 
hebben. Sommige onderzoekers gaven er de betekenis van boomstronk of boomstam aan, 
terwijl andere meer zochten in de betekenis van bos of boomgroep. Stokhem zou dan heem 
(woning) bij een boom of bomen betekenen. Ook de betekenis van “woning van 
boomstammen” wordt voor mogelijk gehouden. Ons Stokhem heeft een aantal 
naamgenoten in de regio, Stokkem bij Maaseik (B.) en Stokkem bij Eupen (B.) 
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Stokhem bestaat van oorsprong uit een lintbebouwing van voornamelijk kleine uit de 18de en 
19de eeuw daterende vakwerkboerderijen. De tussenliggende open ruimtes werden pas 
gedurende de laatste decennia bebouwd.  De oude dorpskern met zijn talrijke 
vakwerkwoningen en hoeves heeft echter zijn charme behouden.  

Foto: Straatbeeld in Stokhem, ca. 1915. 

 
Het kleine Stokhem kent liefst zes als rijksmonument aangewezen panden: 
Nr. 46 – 48 is een L-vormige voormalige vakwerkhoeve rond een binnenplaatsje met een 
waterpomp tegen de noordelijke muur. Aan de wegkant is het vakwerk opgevuld met 
donkere veldbrandsteen met daarboven een bedekking van rode dakpannen. 

42 – 44 is een U-vormig gebouw. Aan de straatzijde is in het midden van de 19e eeuw een 
bakstenen gevel opgetrokken vóór het vakwerk. Op de open binnenplaats staat op het 
bovenkozijn van de voormalige schuurdeur: CVI   MICK   1847.  

De gevel van nr. 40 aan de straatzijde bestaat uit mergelsteen met drie ronde medaillons 
boven een richel. In deze gevel is de plaats duidelijk te zien waar vroeger een 
rondboogvenster heeft gezeten. Dit venster werd met mergelsteen opgevuld. 

De onderkant van het L-vormige complex op nr. 38 is aan de straatzijde opgetrokken uit 
natuursteen. Boven de natuursteen aan beide zijden van het venster is een omlijsting in 
baksteen. Deze omlijsting wordt bekroond met een kop die koning Willem III en Koningin 
Emma moeten voorstellen. De achterzijde heeft een lager dak. De achtergevel is in zachte 
(=gladde) Maastrichter mergelsteen. 

Via een weggetje opzij van nr. 38 is nr. 36 te bereiken. Het is een L-vormig complex, waarvan 
het voormalige bedrijfsgedeelte in vakwerk is uitgevoerd. Tot aan de verdieping is het 
woongedeelte in Kunradersteen, erboven uit Maastrichtersteen uitgevoerd. Onder het 
schilddak zijn nog enige lagen baksteen aangebracht. 
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De voormalige vakwerkboerderij onder een schilddak op nr. 31, staat met de lange zijde aan 
de straatkant. Het vakwerk is opgevuld met baksteen en het geheel is wit geschilderd. 

De oude, in 1959 afgebroken en afgesloten, waterput werd in 2015 door de inwoners van 
het gehucht met steun van de gemeente Gulpen-Wittem herbouwd  
 
We wandelen verder, na het passeren van het wegkruis midden in het dorpje, richting 
Wijlre, de Kasteelweg volgend tot de onverharde weg naar rechts, de Broekweg zoals hij 
vroeger heette en nu genaamd Oude Stokhemerweg. Wij passeren de schuttersweide, met 
het stenen onderkomen van schutterij St. Maternus en de moderne schietbomen met de 
wettelijke voorgeschreven kogelvangers.  

Foto: Tussen Stokhem en Beertsenhoven. 

 
Op enige afstand en hoogte ontwaren wij de Wijlre bossen, een vroeger hakhoutbos met 
kleine percelen, een orchideeënbos met honderden exemplaren van verschillende soorten. 
Voorheen bekend om zijn grote aantallen purperorchis, die zich in dit bos goed thuis 
voelden, gezien de vele forse exemplaren die een hoogte van vaak meer dan 70 cm 
bereikten, maar die grote aantallen zijn verleden tijd. Nog maar enkelen hebben het 
dichtgroeien van het bos overleefd. Verder wandelend zien we de huizen van Beertsenhoven 
tussen het vele groen opduiken.  
 
Beertsenhoven 
(“Baetsehaove” in het plaatselijk dialect)  
Het idyllisch aan de voet van de Dolsberg gelegen Beertsenhoven is een oase van rust waar 
het lijkt als of de tijd heeft stil gestaan. Het is een met name bij de natuurliefhebber bekende 
plek, debet hieraan is met name de Dolsberg. De Dolsberg is het oostelijke uiteinde van het 
Plateau van Margraten. Aan de noordzijde van de Dolsberg ligt een diep droogdal waar 
doorheen een holle weg loopt en waar Beerstsenhoven aan het oostelijke uiteinde van ligt.  
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De Dolsberg stond bekend om zijn geweldige rijkdom aan wilde bloemen en planten, 
zeldzaam in haar soort. Zoals vrijwel overal in Zuid-Limburg, heeft ook de Dolsberg in de 
laatste decennia sterk ingeboet aan deze unieke natuurwaarden, maar ook nu nog is het 
hellingbos rijk aan o.a. orchideeën en is er voor de natuurliefhebber nog genoeg te beleven. 

Foto: Zicht op Beertsenhoven vanaf de veldweg naar de Dolsberg, 2020. 

 
Het gebied tussen Beertsenhoven en het riviertje de Geul is rijk aan bronnen die o.a. het 
beekje “de Onderziep” voeden, die in het gehucht ontspringt. De bronnen vormen de basis 
voor een ander bijzonder en vochtig biotoop. Deze omgeving wordt bevolkt door een grote 
hoeveelheid verschillende vogels, maar is ook een belangrijk leefgebied voor amfibieën. Vlak 
voor Beertsenhoven ligt dan ook een van de belangrijkste amfibieënpoelen van Wijlre, de 
“Kwakkerpool”.    
 
De naam van het gehucht Beertsenhoven is afgeleid van “hoeve van Berthso, Berthes of 
Bert” en is van Merovingische of vroeg-Karolingische oorsprong (5de - 8ste eeuw). De eerste 
schriftelijke vermeldingen van het gehucht dateren uit de 16de eeuw. De schrijfwijze wisselde 
nogal eens; Bertzenhoven (1669, 1805, 1831), Bertsehove (1736), Bencenaüve (1748), 
Bersenhoven (1796) en Beertzenhoven (1882). 
Gelegen aan het einde van een voor het gemotoriseerd verkeer doodlopende weg is 
Beertsenhoven thans vooral een domein voor wandelaars en mountainbikers. Dit was echter 
niet altijd het geval. Voor de aanleg, in 1855, van de Gulpenerweg, de kaarsrechte 
verbindingsweg tussen Wijlre en Gulpen, liep alle verkeer tussen deze twee dorpen via 
Beertsenhoven.  Daarnaast kan men vanuit Beertsenhoven, gelegen aan een viersprong, ook 
via een holle weg, de Trichterweg, richting Scheulder-Maastricht reizen. 
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Foto: Beertsenhoven, ca. 1915, vanuit hetzelfde perspectief als de vorige foto. 
 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het buurtschap vroeger aanzienlijk groter was dan nu 
het geval is. In 1796 telde het gehucht acht woningen met 42 inwoners en omstreeks 1830 
waren er zelfs negen woningen; drie boerderijen en zes daglonerswoningen. De grootste 
omvang bereikte Beertsenhoven omstreeks 1885 toen er twaalf woningen waren. 
Gaandeweg liep het aantal woningen echter terug, aan het begin van de 20ste eeuw werden 
een aantal panden afgebroken waaronder een van de grotere boerderijen. Een oude pomp 
en pilaar, gelegen in een weiland vlak voor de huidige bebouwing, herinnert nog aan deze 
verdwenen boerderij. In 1968 werd tenslotte het laatste onbewoonde pand, een mooie 
oude vakwerkwoning, gesloopt. Het buurtschap telt tegenwoordig een vijftal woningen.   

 
Het meest opmerkelijk pand in 
Beertsenhoven is de prachtige 
vakwerkhoeve langs de 
Trichterweg. (Foto links) Deze 
hoeve, een rijksmonument, 
dateert uit de 18de eeuw, met 
wat aanpassingen uit de 19de 
eeuw.  Blijkens de kadastrale 
minuutkaart, opgenomen 
tussen 1827 en 1832, had de 
hoeve destijds een meer U-
vormig grondplan. Een korte 
zijvleugel werd in 1846 
afgebroken waardoor de 

vakwerkhoeve haar huidige L-vormige grondplan kreeg. Bijzonder is verder de met 
dakpannen beklede westelijke zijgevel. Gebouwd werd de hoeve zeer waarschijnlijk door 
Johannes Hermans die er samen met zijn vrouw Gertrudis Adriaens vanaf 1750 woonachtig 
was. Hun nakomelingen zouden de hoeve tot ver in de 19de eeuw in bezit houden. 
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Een andere oud ingezetene familie in Beertsenhoven was de familie Janssen, die al in 18de 
eeuw een boerderij in het gehucht bewoonde. De opvallende, op een herenhuis lijkende, 
woning van de familie Janssen werd gebouwd in 1907 en tot 1997 ook door de familie 
bewoond. Het bij de woning behorende oude bakhuis werd met hulp van de gemeente 
Gulpen-Wittem recent gerestaureerd. 
Enige meters voorbij aan het oude bakhuis van de familie Janssen, aan de rechterkant van de 
weg naar Gulpen, bevonden zich de begin 1944 gebouwde schuilkelders. Deze zijn door 
instortingen echter bijna niet meer zichtbaar. Aan de linkerkant van de weg, bereikbaar via 
een smal paadje, bevinden zich de bronnen met kraakhelder water, die in vroegere jaren in 
Beertsenhoven als drinkwater-leveranciers werden gebruikt.  

Foto: Wegkruis bij de viersprong in Beertsenhoven. 
 

Dan de weg terug naar Wijlre richting kasteel. Aan de linkerkant de in 1985 aangelegde 
kwakkerpool (kikkerpoel) met natuur-terreintje. 
Even verder komen we langs het kasteel van Wijlre.  
 
Kasteel Wijlre 
In mei 1652 kwam de rijksheerlijkheid Wijlre door vererving in het bezit Johann Arnold 
Freiherr von Wachtendonck die vrij direct na de in bezit name van Wijlre opdracht gaf tot de 
bouw van het huidige kasteel. Het kasteel was na een tweejarige bouwtijd in 1654 klaar. 
Mogelijke sites voor een oude voorganger bevinden zich vlak achter het huidige kasteel op 
de plek van de huidige visvijvers en op de flank van een helling ten oosten van Wijlre. 
Het kasteel van Wijlre fungeerde, na de bouw ervan, anderhalve eeuw lang als zetel van de 
rijksheerlijkheid Wijlre. Het diende als woning voor de heer van Wijlre, die echter maar 
zelden en nooit voor langere tijd in Wijlre vertoefde, en als vergaderplaats voor de 
schepenbank. De schepenbank had haar eigen gerechtskamer in het kasteel. 
Met de opheffing van de rijksheerlijkheid Wijlre in de 1795/1796 verloor het kasteel haar 
bestuursfunctie maar als woon- en lustslot braken gouden tijden aan. 
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Het kasteel werd gebouwd als riant residentieel kasteel in Maaslandse stijl. De Maaslandse 
stijl floreerde in Zuid-Limburg vooral tijdens de 17de eeuw en kenmerkt zich door het gebruik 
van speklagen, de afwisselende lagen van baksteenmetselwerk en mergelsteenlagen. 
Mergelstenen raamkozijnen en dito hoekblokken en aanzetstenen zijn andere primaire 
kenmerken van deze bouwstijl, die we dan ook allemaal aan het kasteel van Wijlre 
aantreffen. Restauraties, herstellingen en verbouwingen tijdens de 18de eeuw en de eerste 
decennia van de 19de eeuw werden doorgaans uitgevoerd in classicistische stijl.  
De zuidelijke kopgevel van het kasteel vormt het vanaf de openbare weg meest zichtbare 
deel van het complex. Tussen de vensters op de eerste verdieping zit een zonnewijzer die in 
eerste aanzet waarschijnlijk uit de 18de eeuw dateert. Tegen de achterzijde van het gebouw 
werden in 1912, in opdracht van de eigenaresse Marie Cassalette, twee terrassen gebouwd. 
Opvallend voor een in Maaslandse stijl opgetrokken kasteel is het ontbreken van een 
hoektoren. 

 
De dienstgebouwen van kasteel Wijlre liggen symmetrisch tegenover de voorzijde van het 
kasteel en omvatten naast dienstwoningen ook het voormalige koetshuis en de hiertoe 
behorende paardenstallen. Het complex heeft een U-vormige plattegrond waarbij drie 
vleugels een vierkanten binnenplaats omsluiten. De westelijke open zijde is gericht naar het 
kasteel. De uit de 18de eeuw daterende gebouwen zijn één bouwlaag hoog en zijn 
grotendeels opgetrokken uit mergelsteen, enkel de buitenmuur van de zuidelijke vleugel, 
het van de openbare weg meest zichtbare deel van het gebouw, is net als het kasteel 
opgetrokken in speklagen, de afwisselende lagen van baksteenmetselwerk en 
mergelsteenlagen.  De alleenstaande monumentale toegangspoort is een hergebruikt 
restant van een toegangspartij uit de 17de eeuw en bestaat uit een poortboog tussen twee 
vierkante pijlers en is opgetrokken in mergel- en baksteen. 
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Kasteel Wijlre heeft één van de mooiste tuinen van Europa. Het circa drie hectare metende 
kasteelpark werd in 2014 genomineerd voor de prestigieuze “European Garden Award”. De 
historische en moderne tuin- en parkaanleg van het kasteel is van een grote 
cultuurhistorische en visueel-landschappelijke waarde en vertoond een vrijwel unieke 

ongestoorde historische gelaagdheid 
met lagen uit de 17de eeuw, 18de-, 
19de-, 20ste en 21ste eeuw. De oude 
dienstgebouwen en het in 2001 
gebouwde “Hedgehouse” bieden 
onderdak aan een deels vaste en deels 
wisselende kunstcollectie.  De directe 
omgeving van het kasteel, het 
Hedgehouse, de dienstgebouwen en 
de tuinen zijn te bezichtigen tegen 
betaling van een toegangsprijs. 
 
 

 
Tegenover het inrijhek naar het kasteel, aan de andere kant van de Kasteel Wijlreweg, begint 
de zogenaamde dreef, kasteellaan of allee. (Foto rechts) Het tracé dateert uit de tweede helft 
van de 18de eeuw. De weilanden aan weerszijden van de laan behoren eveneens tot het 
kasteeldomein en zijn ingericht en worden beheerd als natte natuurterreinen. Ze zijn 
gedeeltelijk omzoomd met lage meidoornhagen en zijn 
visueel-landschappelijk van groot belang. De weilanden 
herbergen ook een aantal kleine waterlopen, waarvan 
met name de in Beertsenhoven ontspringende 
Onderzied belangrijk is voor de watertoevoer en 
instandhouding van de grachten rondom het kasteel. 
Opvallend is verder ook de aanwezigheid van een 
kazemat in het oostelijke weiland pal naast de laan. Deze 
kazemat van het type S-3 maakte onderdeel uit van de in 
de jaren ’30 aangelegde vertragingslijn van de 
Nederlandse Geullinie.  
 
 

We vervolgen onze wandeling via de Kasteel Wijlreweg 
en bereiken de brug over de Geul waar de huizen van 
Wijlre op doemen. Markant aanwezig zijn de moderne 
bedrijfsgebouwen van de Brand Bierbrouwerij.  
 
Vlak voor de Geulbrug slaan we links de smalle weg in richting de voetbalvelden, na enige 
meters passeren we de publieksingang van het kasteelpark, en bereiken vervolgens het 
accommodatiegebouw van de voetbalclub. Rechts voor het gebouw het voetpad volgend 
lopen we om het opslagterrein van de brouwerij heen en zien weldra de watermolen van 
Wijlre. Bij het bereiken van de sluis in de Geul kiezen we voor het linker voetpad, het 
zogenaamde “kerkepad” dat ons terug naar Stokhem leidt. 
 


