1275 AALBEEK 10,5 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze licht heuvelachtige wandeling vanuit de buurtschap Aalbeek bij Hulsberg wandelt u over
veldwegen naar de buurtschap Wissengracht. Dan volgt u het Vossenvoetpad door een mooi bos en volgt
u de veldweg naar Kasteel Wijnandsrade waar een mooi terras is. De terugweg klimt u door een bos
omhoog en wandelt u naar de buurtschap Hunnecum. U passeert een mooie windmolen en daalt af naar de
buurtschap Tervoorst. U wandelt door mooie gehuchten als Terstraten en Brand en dan volgt u een

blz 2 van 3
prachtig voetpad terug naar Aalbeek. Onderweg staan enkele zitbanken. Aan het eind is een knus café met
leuk terrasje.
GPS-afstand 10500 m, looptijd 2.30 uur en hoogteverschil 49 m.

Startadres: Wandelcafé Onder de Poort, Nieuwenhuysstraat 53, Aalbeek. Tel:06-41723180. Geopend:
donderdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Gesloten van 2 nov. 2020 tot 1 april 2021 wegens corona.
Parkeer in de straat.
U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats bij de begraafplaats, Wissengrachtweg 34 in Hulsberg en dan na
7 km pauzeren bij de sponsor. Vanaf de parkeerplaats gaat u R. Na 50 m gaat u bij Mariakapel RD. Ga nu
verder bij *** in punt 2.

1275 AALBEEK 10,5 km
1. Met uw rug naar de ingang van het wandelcafé
gaat u L omlaag. Negeer na 100 m bij
picknickbank doodlopende zijweg rechts omlaag
en volg RD (blauw) de stijgende doorgaande weg
en u verlaat de bebouwde kom. Na 250 m gaat u
bij muurkruis en de mooie speklagenboerderij uit
1829 L (Haasdallerweg/blauw) de klinkerweg
omhoog.
(Rechts achter het muurkruis ziet u een oud maar
zeer compleet puthuisje).
Bij huisnr. 1 passeert u de woning (2019) van de
bekende voetbaltrainer Sef Vergoossen en wordt
de klinkerweg een stijgende veldweg. Aan de
kruising gaat u L.
(Hier ziet u voor u de niet meer in dienst zijnde 38 m
hoge rijksmonumentale watertoren (de Reus van
Schimmert) die gebouwd is in 1927. Rechts ziet u de
St. Remigiuskerk (1924-1926) in Schimmert).
Beneden aan de 3-sprong gaat u RD omhoog.
Boven aan de doorgaande weg Aalbeek –
Schimmert gaat u L over het fietspad omhoog.
Na 100 m gaat u bij rood paaltje R over de
veldweg. Aan de asfaltweg in Aalbeek gaat u L.
Steek voorzichtig de doorgaande weg NuthHulsberg over en ga L over het trottoir. Na 100 m
gaat u R (Felisgats). Voorbij het laatste
huis/boerderijwinkel (nr. 6) wordt de asfaltweg bij
verbodsbord een stijgende veldweg, die later een
dalende holle veldweg wordt. Aan de 3-sprong bij
zitbank gaat u RD verder door de holle weg. Aan
de kruising bij poëziepaal gaat u RD (rood) de
holle veldweg omhoog.

2.
Steek
boven
de
doorgaande
weg
Wijnandsrade-Hulsberg en het tweerichtingen
fietspad over en loop bij verbodsbord RD de holle
veldweg omlaag. Boven wordt de veldweg een
mooie holle dalende veldweg.
(Hier boven heeft u mooi uitzicht. De schuilhut staat
op het terrein waar de
paardenrijvereniging RV
Pegasus
(1945)
jaarlijks
(Pinkstermaandag)
dressuur- spring- en crosswedstrijden houdt).
Beneden aan de T-splitsing bij de door de
Hulsbergsche jonkheid in 1937 gebouwde
Mariakapel gaat u L (rood) over de asfaltweg. ****
Aan de 3-sprong bij zitbank en poëziepaal in de
buurtschap Wissengracht (Hulsberg) gaat u L
(rood) over de smalle asfaltweg. Aan het einde
van de asfaltweg gaat u bij ijzeren hek RD (rood)
over
het
smalle
bospad
door
de
Hulsbergerbeemden. Via bruggetje steekt u het
Hulsbergerbeekje over. Na 400 m buigt het pad
rechts omhoog en u passeert een zitbank. Boven
aan de T-splitsing bij poëziepaal gaat u L over de
dalende veldweg met links de bosrand. (U verlaat
hier de rode route en de Hulsbergerbeemden). Aan
de 3-sprong bij poëziepaal 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).
3. Steek beneden in Wijnandsrade voorbij
Hulsbergerbeekje,
zitbank,
poëziepaal
en
wegkruis via vluchtheuvel voorzichtig de
doorgaande weg over en ga dan bij de ingang van
het kasteel L (Kersboomkensweg/blauw) over het
optische fietspad omhoog richting Hulsberg.

(U kunt hier even de mooie binnenplaats van het
kasteel oplopen. Het huidige kasteel is een
gedeeltelijk omgracht gebouw bestaande uit drie
vleugels om een binnenplaats. Het oudste deel is de
westvleugel, een oorspronkelijk 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 de grote
binnenplaats).
Na 200 m gaat u R (Vink/blauw) over de asfaltweg.
(Rechts heeft u nog mooi zicht op de torentjes van
het kasteel en de kerktoren van de St Stefanuskerk
(1750)).
Beneden buigt de smalle asfaltweg naar rechts.
Waar vlak daarna de asfaltweg bij trafokast links
omhoog buigt, gaat u bij verbodsbord RD (groen)
de veldweg omhoog. Aan de 3-sprong gaat u R.
Negeer na 10 m bospad links en volg RD het
bospad dat boven naar links buigt. Aan de 3sprong gaat u RD het pad door de bosrand verder
omhoog. Boven in de hoek van bosrand bij
zitbank en afvalbak gaat u R en ga meteen daarna
R de veldweg omlaag. Vlak daarna aan de
kruising bij Stephanuskapel gaat u L (blauw/witrood) over de veldweg.
(Dit is de oudste kapel van Wijnandsrade: 't
Sjtaeveshuuske; vernoemd naar de
heilige
Stephanus, patroonheilige van de parochie. Al in
1697 wordt melding gemaakt van een processie die
vanuit de parochiekerk naar de ‘St. Stevenskapel’
trok. De huidige kapel dateert uit 1922. De route
volgend heeft u boven rondom mooi uitzicht).
Na 500 m gaat u aan de rand van de buurtschap
Hunnecum voor speklagenboerderij (1824) en
nabij mooi wegkruis (1904) R over de asfaltweg.
4. Vlak daarna gaat u aan de voorrangsweg R
over het trottoir. Steek vlak daarna via
vluchtheuvel deze weg over en ga R over het
trottoir omlaag. Voorbij huisnr. 74 en tegenover
groot muurkruis en bij boomzitbank gaat u L
(rood/Bergerweg) de asfaltweg omhoog en u
passeert boven bij zitbank de beltkorenmolen van
Hunnecom (1882). De asfaltweg wordt een
dalende (holle) veldweg. Beneden in de
buurtschap Tervoorst gaat u aan de kruising bij
picknickbank en bij het rechts staande door de
boom
“opgevreten”
wegkruis
RD
(Bergerweg/blauw). Aan de ruime 3-sprong, met
in het midden een zitbank, gaat u L (blauw)
omhoog. Negeer veldweg rechts omhoog en u
passeert
meteen
rechts
de
mooie

blz 3 van 3
rijksmonumentale carréboerderij (no. 2) uit 1733.
Boven wordt de asfaltweg een dalende veldweg.
Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L over de
asfaltweg.
(Rechts ziet u in de buurtschap Terstraten de mooie
klokgevel van de witte hoeve uit 1740).
U steekt het Platsbeekje over en vlak daarna gaat
u aan de T-splitsing R (groen/Branterweg)
omhoog.
(Omhoog lopend passeert u in het gehucht Brand
enkele monumentale boerderijen (nrs. 16 t/m 22) uit
de 18e eeuw).
5. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u bij
verbodsbord L (wit-rood) over de veldweg.
Meteen daarna gaat u bij infobordje R
(bruin/Hellegats) en loop via nauwe ijzeren
doorgang het smalle pad omhoog en boven loopt
u het bos in. Voorbij volgende ijzeren doorgang
gaat u aan de T-splitsing R omlaag. Beneden aan
de T-splitsing bij varkensruggen, stenen
herdenkingskruis en zitbank ter nagedachtenis
aan Paul Baggen gaat u R (bruin/blauw). Na 25 m
gaat u bij trafokast L (Omlooppad/bruin/wit-rood)
door de nauwe doorgang. Volg nu het stijgende
smalle pad met links beneden het Platsbeekje.
(Een eind verder bij twee houten hekken en bij
hoogspanningskabels passeert u rechts het bord
“Boze moeders”).
Via nauwe doorgang volgt u RD het pad door het
weiland omhoog met links de bosrand.
(Boven komt u bij een zitbank, een genietplekje
gelegen op het Landgoed Puttersdael waar u meestal
de stilte hoort).
Ga door de volgende nauwe doorgang en volg
het pad, dat een eindje verder bij woning een licht
stijgende grindweg wordt met links van u nog
steeds het Platsbeekje. Boven in de buurtschap
Aalbeek gaat u L (bruin/blauw) de doorgaande
weg omhoog.
(Even verder ziet u links bij toegangshek van weiland
mogelijk alpaca’s).
Na 100 m, tegenover de kapel Onze Lieve Vrouw
van het H. Hart, die in 1952 gebouwd is door
Jonkheid Aalbeek om jaarlijks dienst te doen als
rustaltaar bij de processie, komt u weer bij het
wandelcafé, de sponsor van deze wandeling,
waar u kunt genieten van koffie en zelfgebakken
vlaai of een lekkere tosti. De vriendelijke uitbater
Peter verneemt graag wat u van de wandeling
vindt.

Auteur: Jos Wlazlo
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.

