1060 HULSBERG 9,7 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze licht heuvelachtige maar gemakkelijke wandeling loopt u via leuke bospaadjes naar een
plateau en dan loopt u via een mooie veldweg naar het prachtige kasteel Wijnandsrade. Via een leuk tpad
komt u in de buurtschap Vink en dan wandelt u door de velden naar de buurtschap Helle. Via een prachtig
paadje langs de Platsbeek loopt u naar Aalbeek, waar het leuke wandelcafé de Wandelgids is. Via
veldwegen met mooi uitzicht komt u weer in Hulsberg waar u bij de sponsor op de binnenplaats een leuk
terras is.
GPS-afstand 9700 m, looptijd 2.15 uur en hoogteverschil 44 m.

blz 2 van 3
Startpunt: : Hotel restaurant Hof van Hulsberg, Klimmenerweg 8, Hulsberg.
(Rij vlak voor het hotel R de parkeerplaats op, parkeren is toegestaan).

1060 HULSBERG 9,7 km
1. Met uw rug naar het hotel gaat u L omlaag.
Negeer in de bocht bij H. Hartbeeld (1941) zijweg
links. Meteen daarna neemt u de eerste weg R
(Wissengrachtweg/rood) over de licht dalende
weg. (Even verder passeert u rechts een groot
muurkruis). Negeer zijweg links omhoog. Na 300 m
gaat u voorbij huisnr. 30 en bij twee stenen
pilaren R (rood) de klinkerweg omhoog richting
begraafplaats. Bijna boven gaat u bij zwerfsteen
R (rood) het pad omhoog. Meteen daarna gaat u
aan de Y-splitsing R (rood) verder omhoog. Een
eindje verder buigt het pad links door het bos
omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat u L (rood)
met links van u een steile helling. Vlak daarna aan
de T-splitsing gaat u R (rood) en u verlaat het
bos. Volg nu het pad RD (rood) met rechts de
bosrand en links een groot grasveld. Aan het eind
van dit grote grasveld gaat u L (rood) en loop
verder langs de bosrand en het grasveld. Aan de
veldweg gaat u L (rood) omlaag met links het
grote grasveld. Beneden in de buurtschap
Wissengracht (Hulsberg) gaat u L de asfaltweg
omlaag.
2. Beneden aan de 3-sprong bij zitbank en
gedichtpaal gaat u R (rood). Voorbij camping
“Aan de Beemden” en aan het einde van de
asfaltweg gaat u bij ijzeren hek RD (rood) over het
smalle bospad, dat u geruime tijd RD volgt. Via
bruggetje steekt u het Hulsbergerbeekje over. Na
400 buigt het pad rechts omhoog en u passeert
een zitbank. Boven aan de T-splitsing bij
gedichtpaal gaat u L over de licht dalende
veldweg. (U verlaat hier de rode route). Aan de 3sprong bij gedichtpaal gaat u RD (blauw) over de
asfaltweg. Vlak vóór de voorrangsweg gaat u L
het paadje, gelegen tussen en langs de prachtige
lindebomen, omlaag. (Aan deze mooie allee staan
ruim 200 lindebomen).Steek beneden voorbij
zitbank, gedichtpaal en wegkruis via vluchtheuvel
voorzichtig de doorgaande weg over en ga dan L
(Kersboomkensweg/blauw) over het fietspad
omhoog richting Hulsberg.
(U kunt hier bij het kunstwerk “Harpspeelster” de
binnenplaats
oplopen
van
de
voormalige
kasteelhoeve. Rechts van deze binnenplaats staat
het kasteel. Het huidige kasteel is een gedeeltelijk
omgracht gebouw bestaande uit drie vleugels om een
binnenplaats. Het oudste deel is de westvleugel, een
oorspronkelijke verdedigbaar huis gebouwd tussen
1554 en 1563. In deze vleugel bevindt zich de
oorspronkelijke ridderzaal. De zuidelijke vleugel en
de oostelijke vleugel zijn tussen 1717 en 1719

gebouwd. Grenzend aan het kasteel ligt de
kasteelhoeve, de vroegere borchhof, bestaande uit
drie vleugels rond een grote binnenplaats).
Neem de eerste weg R (Vink/blauw) omlaag.
Beneden buigt de asfaltweg naar rechts. Waar
vlak daarna de asfaltweg bij trafokast naar links
buigt, gaat u bij verbodsbord RD (groen) over de
veldweg. Aan de 3-sprong gaat u L (groen) en
volg het pad door de bosrand omhoog. Negeer
bijna boven smal bospad rechts.
3. Meteen daarna gaat u L het voet- grindpad, dat
gelegen is tussen twee afrasteringen, omhoog.
Aan de asfaltweg bij de witte carré hoeve (1781)
in de buurtschap Vink gaat u R. Vlak daarna gaat
u aan de T-splitsing bij zitbank, gedichtpaal en de
kapel van Onze Lieve Vrouw van de Altijddurende
Bijstand (1930) R (Groeneweg) omhoog.
(Een eind verder aan het einde van de hagen ziet u
links de 65 m hoge kerktoren van Schimmert. Schuin
rechts achter u heeft u mooi uitzicht over Parkstad
o.a. op de 520 m lange overdekte skibaan Snow
World Landgraaf, die gelegen is op de helling van de
steenberg van de voormalige steenkolenmijn
Wilhelmina).
Aan de 3-sprong voorbij zitbank en gedichtpaal
en bij wegkruis gaat u L (blauw). Vlak daarna aan
de Y-splitsing gaat u R de veldweg omhoog.
(Boven heeft u rondom mooi uitzicht U loopt hier over
het Plateau van Schimmert. Voor u ziet u weer de
kerktoren van de H. Remigius kerk (1924 - 1926) in
Schimmert. Achter u ziet u (bijna altijd) de grote
rookpluim van de bruinkool elektriciteitscentrale
Weisweiler/Eschweiler, gelegen aan de autoweg
Aken – Keulen. Rechts daarvan ziet u de hoogst
gelegen
woontoren
van
Nederland
(Parc
Imstenarde). Even verder ziet u voor u de niet meer
in dienst zijnde 38 m hoge rijksmonumentale
watertoren (1927) in Schimmert).
Steek de voorrangsweg en twee fietspaden over
en loop RD. Meteen daarna gaat u R over het
graspad.
(U loopt dus parallel aan de doorgaande weg. U kunt
hier ook R over het fietspad gaan. Na 100 m gaat u
bij verbodsbord L (Brandtweg) de veldweg omlaag).
Aan de veldweg gaat u L omlaag. Waar de
veldweg bij begin van rechts staande rij bomen
en bij zwart wandelmarkeringspaaltje flauw naar
rechts buigt, gaat u L (groene pijl) het graspad
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gelegen tussen akkers omhoog. Negeer boven
zijpaadje links naar infobord “vliegend hert” en
volg RD (groen pijl) het paadje dat een mooi
dalend hol bospad wordt. Aan de 3-sprong bij
ijzeren doorgang gaat u L het bospad verder
omlaag. Beneden aan de T-splitsing bij
varkensruggen, stenen herdenkingskruis en
zitbank ter nagedachtenis aan Paul Baggen gaat
u R (bruin/blauw).
4.. Na 30 m gaat u L (Omlooppad/bruin/wit-rood)
door de nauwe doorgang. Volg nu het stijgende
smalle pad met links beneden van u het
Platsbeekje.
(Een eind verder bij twee houten hekken en bij
hoogspanningskabels passeert u rechts het bord
“Boze moeders”).
U passeert een nauwe doorgang en volg RD het
pad door het weiland omhoog.
(Boven komt u bij een zitbank, een genietplekje
gelegen op het Landgoed Puttersdael)
Ga door de volgende nauwe doorgang en volg
het pad, dat een eindje verder een veldweg wordt,
RD met links van u nog steeds het beekje. Boven
in de buurtschap Aalbeek gaat u bij picknickbank
L (bruin/blauw) de doorgaande weg omhoog.
(Even verder ziet u links bij toegangshek van weiland
mogelijk alpaca’s). Voorbij huisnr. 52 en de O. L.
Vrouw van het Heilig Hart kapel (tegenover het
leuke wandelcafé De Wandelgids, fijne pauzeplek)
gaat u bij verbodsbord L (blauw/rood/bruin) de
veldweg, die en holle stijgende veldweg wordt,
omhoog. (Hier ligt wandelcafé de Wandelgids, een
leuke pauzeplek).

(Deze kapel is in 1952 gebouwd door de Jonkheid
Aalbeek om jaarlijks dienst te doen als rustaltaar bij
de processie).
Bijna boven aan de 3-sprong gaat u L (blauw) het
pad omhoog. Aan de kruising bij veldkruis gaat u
R over de veldweg.
5. Steek de asfaltweg over en loop RD (rood) de
veldweg omhoog. Steek de doorgaande weg
Hulsberg – Nuth over en loop RD (rood) over de
veldweg. Beneden aan de T-splitsing bij zitbank
gaat u L de holle veldweg omlaag. Aan de
kruising bij gedichtpaal gaat u RD de veldweg
omhoog. Steek de doorgaande weg Hulsberg Wijnandsrade en loop bij verbodsbord RD (rood)
de holle veldweg omlaag.
(Een eindje verder passeert u het grote terrein, waar
paardenrijvereniging RV Pegasus (1945) jaarlijks
(Pinkstermaandag)
dressuurspringen
crosswedstrijden houdt).
Boven bij zitbank wordt de veldweg een mooie
holle dalende veldweg. Beneden voor de door de
Hulsbergsche jonkheid in 1937 gebouwde
Mariakapel gaat u R en u loopt een eind verder
weer Hulsberg binnen. Negeer na 400 m zijweg
rechts omhoog. Aan de voorrangsweg gaat u L.
Meteen daarna bij H. Hartbeeld gaat u L omhoog
en u komt weer bij het hotel/restaurant, de
sponsor van de wandeling, waar u binnen of op
het mooie op de binnenplaats gelegen terras nog
iets kunt nuttigen.
(Deze voormalige. hoeve stamt uit 1840).

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

