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Tijdens dit leuke en gemakkelijke rondje Hulsberg wandelt u door het dorp naar de buurtschap 
Wissengracht en dan volgt u het bospad door de Hulsbergerbeemden. Via o.a. een veldweg komt u bij 
Kasteel Wijnandsrade, waar u een kijkje kunt nemen op de binnenplaats en bij de vlakbij gelegen kerk. Dan 
loopt u o.a. via bospaden naar het gehucht Vink.  Via veldwegen en via pad met mooi uitzicht loopt u 
Hulsberg binnen. Via leuk straatje door het oudste gedeelte van Hulsberg komt u weer bij de herberg waar 
u ook kunt overnachten. Let goed op de openingstijden (weekend) want de herberg moet u van binnen 
zien! 
 

 
 
Startpunt: Den oude Herberg, Klimmenerweg 5, Hulsberg. Tel: 06-54397037. Geopend: vrijdag 13.00 uur, 
zaterdag en zondag 10.00 uur.   (Vlakbij (Raadhuisstraat 1) ligt een hoger gelegen parkeerplaats). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,29 km  1.25 uur  54 m  54 m 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://denoudeherberg.nl/
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1519. HULSBERG 6,3 km 
 

1. Met uw rug naar de herberg gaat u R omlaag. 
Meteen daarna aan de ongelijke 4-sprong bij 
groot H. Hartbeeld (1941) gaat u R 
(Wissengrachtweg). (Even verder passeert u rechts 
een groot muurkruis). Negeer zijwegen. Na  500 m 
passseert u de  door de Hulsbergsche jonkheid in 
1937 gebouwde Mariakapel.  100 m verder gaat u 
aan de Y-splitsing bij zitbank en gedichtpaal  in 
de buurtschap Wissengracht L over de smallere 
asfaltweg. Voorbij mini-camping Aan de Beemden 
en bij ijzeren hek van voormalig rioolgemaal, 
loopt u RD over het smalle bospad, dat u geruime 
tijd RD volgt 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 licht dalende veldweg 
met voor u uitzicht over Parkstad. Aan de  
3-sprong bij poëziepaal gaat u RD (blauw) over de 
asfaltweg.   
 

(Links heeft u mooi zicht op de kerk en de twee 
torentjes van kasteel Wijnandsrade).   
 

2. 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, met boven de ingangspoort het 
familiewapen (1719). Rechts van de 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 oorspronkelijk verdedigbaar huis 
gebouwd tussen 1554 en 1563. Grenzend aan het 
kasteel ligt de kasteelhoeve bestaande uit drie 
vleugels rond een grote binnenplaats. 
 

Als u bij het kunstwerk “Harpspeelster” R met links de  
gracht loopt, dan kunt via de begraafplaats naar de 
ingang van de kerk lopen, die onder de kerktoren is. 
Via de inpandige kapel kunt u het mooie interieur van 
de kerk bezichtigen. In de kapel staat een doopvont 
en hangt een infobord waar u alles te weten komt 
over deze mooie kerk. Op het kerkhof staan enkele 
zeer oude graven, waarvan een uit de 16e eeuw. 
 

Bij de ingang van de kerk ziet u aan de overkant van 
de kasteelgracht de motte Wijnandsrade, die 
omgeven is door de kasteelgracht. Op deze 
kunstmatige heuvel heeft het oorspronkelijke slot 
gestaan, waarschijnlijk een donjon 
(verdedigingstoren) daterend uit de 12e/13e eeuw). 

De route volgend  ziet u links de lange woning “de 
Schuur”, die een  uit 1780 daterende 
landbouwschuur annex smidse en bakoven was. 
Deze voormalige landbouwschuur was een 
onderdeel van de kasteelhoeve).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (Vink) omlaag met links 
een rij eiken. Beneden buigt de asfaltweg naar 
rechts. Waar vlak daarna de asfaltweg naar links 
buigt, gaat u bij trafokast en verbodsbord RD de 
veldweg omhoog.  
 

3.  Vlak daarna in het bos gaat u aan de ruime  
3-sprong R en negeer meteen zijpad links. Na  
50 m buigt, boven bij diepe “kuil”, het pad links 
het bos in. 150 m verder gaat u aan de 3-sprong L 
over het bospad. Meteen daarna gaat u aan 
volgende de 3-sprong RD langs de zitbank 
omlaag.  Negeer zijpaadjes.  Aan de T-splitsing 
gaat u R en meteen daarna bij bord “voetpad” 
gaat u L, het pad gelegen tussen afrasteringen 
omhoog.  Aan de asfaltweg bij de witte 
carréhoeve (1781) in het gehucht Vink gaat u R. 
Vlak daarna aan de T-splitsing bij de kapel van 
Maria Altijd Durende Bijstand (1930) gaat u L 
omlaag. 
 

4.  Na 50 m gaat u bij verbodsbord R (Weg achter 
over de Vinkweide) het pad omlaag.   
 

(De gevelsteen, die u hier links ziet is een beeltenis 
van Clemens I, één van de eerste pausen en  
patroonheilige van de parochie Hulsberg. De steen is 
afkomstig van het voormalige gemeentehuis van 
Hulsberg dat in 1974 is gesloopt). 
 

Aan de 3-sprong bij ijzeren hek/regenwaterbuffer  
gaat u RD het pad omhoog.  Na 400 m gaat u aan 
de omgekeerde Y-splitsing bij volgende ijzeren 
hek/regenwaterbuffer RD de (holle) veldweg 
omhoog.  Aan de 4-sprong bij gedichtpaal gaat u 
RD.  Na 150 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank 
L het graspad gelegen tussen akkers omhoog. 
Steek boven de doorgaande weg over en loop RD 
het pad omlaag met links houten afrastering van 
paardenweiland. Boven aan de T-splitsing in 
Hulsberg gaat u L met links mooi uitzicht.  
 

5. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R 
(Panhuisweg).  Aan de kruising gaat u RD de 
doodlopende weg omlaag.  Steek beneden bij de 
basisschool de doorgaande weg over en ga dan 
meteen bij verbodsborden schuin L (mgr. 
Brulsstraat) over de klinkerweg.  
 

(U loopt nu door het oudste gedeelte van Hulsberg. 
De straat is genoemd naar mgr. Frans Brull (29-10-
1897), zoon van de plaatselijke schoenmaker, die op 
1 mei 1939 in de kathedraal van Bogota (Columbia) 
gewijd werd tot  bisschop van Paraetonium).  
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Voorbij huisnr. 15 gaat u aan de 3-sprong voor 
het kerkhof met de oude grafstenen L 
(Kerkheuvel) over de klinkerweg langs  huisnr. 1.    
 

(Als u hier RD loopt, komt u meteen bij de ingang van 
de rijksmonumentale Clemenskerk (1820), die in 
1908 en 1930 is uitgebreid. Via de inpandige kapel 
(3e deur rechts) kunt het interieur van de kerk 
bezichtigen. Bijzonder in de kerk is o.a. het 
hardstenen doopvont dat dateert uit 1622). 
 

50 m verder voorbij nauwe doorgang en 
tegenover groot muurkruis/calvariegroep 
hangend aan kerk gaat u L de stenen trap  
omlaag.   Beneden aan de doorgaande weg gaat u 
R. Voorbij het beeldje van de vliegende Bok komt 
u RD omhoog lopend langs de doorgaande weg 
meteen links bij huisnr. 5 bij Den oude Herberg, 
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of 
op het leuke terras nog iets kunt nuttigen.  Het 
sfeervolle interieur moet u zeker eens bekijken. 
 

 
 

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.   
 


