Kleine kernen route

(11 km; licht heuvelachtig; geen pauzeplaats langs deze route)

1.

Met de rug naar de ingang van Gasterie Dobbelsteyn steekt u de weg over en loopt u
RD de straat in (Bemelmansstraat). Neem na huisnr. 3 het voetpad L, richting park.
Blijf dit pad RD volgen, achter het kerkhof en de kerk langs.

2.

Ga bij de ongelijke kruising R, u loopt langs het park en verder door de Zwarte Graaf.
Loop verder voorbij de laatste woningen in Doenrade richting veldkruis met rustbank.
Links voor u heeft u een schitterend vergezicht met in het dal de kerk van Bingelrade.

3.

Negeer bij veldkruis de weg naar rechts en loop de dalende holle weg in.
Na de boerderij aan uw linkerhand blijft u RD lopen en negeer de weg naar rechts.
U komt in buurtschap Viel, u blijft de weg RD volgen.

4.

Bij lantaarnpaal met nummer 98 (linksstaand) gaat u met de bocht mee naar rechts
U passeert een rustbank met afvalbak, vervolgens de Wiegelraderhof. Negeer de weg
rechts.
Wiegelraderhof te Viel / Bingelrade
Reeds in 1423 is de hof genoemd als groot leen van Valkenburg. Tot 1545 behoorde
het goed aan diverse eigenaren tot het verkocht wordt aan de “Duitse Orde”.
De Wiegelraderhof gaat dan steeds als leen over op de regerende landcommandeur
van de Commanderij Aldenbiesen in België.
In 1658 is de hof herbouwd. In 1796 werden de goederen van de Duitse Orde door de
Franse republiek in beslag genomen. De Wiegelraderhof werd domeingoed.
In 1798 kocht een zekere Jacob Eggen uit Stevensweert de hof.
In 1864 werd Theodoor Bougie de nieuwe eigenaar. De dochter van Theodoor,
Catherine, weduwe van Laurent de Weyer – pachter te Gulpen – verkoopt Wiegelrade

aan Charles de Limpens, bezitter van Huize Doenrade, en is de hof terecht gekomen in
de Weldadige Stichting de Limpens.
In 1989 koopt Arnold van de Weyer de hof, die hem weer doorverkoopt aan zijn jongste
dochter Francisca de Weyer.
De naam Viel is afgeleid van Villa, dat in het Latijns boerderij betekent. Men neemt ook
aan dat buurtschap Viel genoemd is naar Wiegelraderhof. De Wiegelraderhof is een
van de grote boerderijen die zich door de eeuwen heen heeft gehandhaafd en waarvan
het grondbezit tot in de vorige eeuw in takt is gebleven.
5.

In de volgende bocht naar links, R aanhouden langs paletopslagplaats.

6.

Ga voor het verkeersbord "doodlopende weg" L, de grub over en langs de bosrand
omhoog.

7.

Bij rustbank met afvalbak L aanhouden.

8.

Einde weg R (asfaltweg) en meteen L de Maastrichterweg in.

9.

Bij kruispunt RD. Verderop eerste weg, bij wegkruis, L.
U passeert een stoofbroedplaats voor het vliegend hert, verder passeert u “hoeve
Geneinj”. Kijk links en rechts naar de mooie boerderijen. Negeer de weg naar links.

10.

In de bocht naar links gaat u RD (doodlopende weg). U verlaat Bingelrade.
Rechts ziet u de kerktoren van Jabeek (bij helder weer ziet u hier 10 kerktorens).
U loopt verderop een holle weg in, omlaag. Onder een tunnel door, pad links negeren.

11.

Bij de splitsing van de asfaltweg links aanhouden. U nadert de bebouwde kom van
Jabeek.

12.

Einde weg R. Loop verder over het stenen wandelpad langs de grub. Blijf de grub
volgen, over het plein naar de brouwerij de Maar waar u eventueel kunt pauzeren.
(De brouwerij is op afspraak geopend.)

13.

Na de brouwerij gaat u L en einde weg weer L, richting Bingelrade.
U loopt voor de ingang van de kerk langs. Negeer de weg naar links( Gaatstraat).

14.

Neem de eerste weg R (Steegweg), bij het veldkruis in voortuin.

15.

Eerste weg L (In de Dreef), einde weg L en volgende weg R (Bingelraderweg).

16.

Einde weg R. Kruising bij rotonde oversteken richting Bingelrade
Kijk ook even naar het uitgezaagde vliegend hert op de rotonde.
U nadert u de bebouwde kom van Bingelrade

17.

Einde weg R richting Sittard. Steek de Kneykuilerweg over, u passeert hoeve Sleihof.

18.

Na de hoeve eerste weg L omhoog. Einde weg L.
De hellingen aan uw linker zijde waren vroeger bewoond door de Merovingers (ca.
300-750 na Christus) en daarna door de Karolingers (ca. 750-1000 na Christus). Hier
lag namelijk een gedeelte van het dorp Bingelrade. Vandaar ook dat de oorspronkelijke
kerk van Bingelrade nabij het nog bestaande oude kerkhof lag. In de volksmond heet
de genoemde helling dan ook nog “’t dörpke”.

In de dertiger jaren van de vorige eeuw heeft de arts-archeoloog Beckers uit Beek
opgravingen verricht en een aantal voorwerpen uit die tijd aangetroffen die zich
momenteel in het Limburgs Museum te Venlo bevinden.
19.

Kruising oversteken en ga R over het fietspad de Steenakkerweg volgend richting
Sittard.
Na ca. 250 m L door de greppel, het graspad nemen.
Bij de y-splitsing R en direkt L de Karweg in.
Einde weg L en u bent weer bij het startpunt, Gasterie Dobbelsteyn.
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