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Deze wandeling, met enkele hellingen, gaat langs de watertoren van Schimmert en door het Ravensbos 
naar Valkenburg.  In Valkenburg kunt u het centrum inlopen om te pauzeren. 
 

 
 

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 grote parkeerplaats). 
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 15,62 km  2.55 uur  59 m  118 m 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://denoudeherberg.nl/
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186. HULSBERG 15,6 km 
 

1. Vanaf het de herberg gaat u R omlaag. Aan de 
3-sprong gaat u R en dan meteen aan de  
3-sprong RD (Wissengrachtweg).  
 

(Even verder passeert u rechts een groot muurkruis).  
 

Negeer zijweg links omhoog. Na bijna 350 m gaat 
u tegenover de door de Hulsbergsche jonkheid in 
1937 gebouwde Mariakapel L (rood), de holle 
veldweg omhoog.  
 

(Boven bij zitbank passeert u het grote terrein, waar  
paardenrijvereniging RV Pegasus (1945) jaarlijks 
(Pinkstermaandag) dressuur- spring- en 
crosswedstrijden houdt).  
 

Steek boven de voorrangsweg over en loop RD 
(groen/rood) de veldweg omlaag. Aan de kruising 
bij laagstamboomgaard, die na de bloesemtijd 
(mei) tot de oogst (sept/okt) afgedekt is met 
fijnmazige hagelnetten, gaat u RD (rood). Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD 
omhoog. Aan de voorrangsweg in de buurtschap 
Aalbeek gaat u L. Neem bij zitbank de eerste weg 
R (Bosscherweg/rood). Neem nu de eerste 
veldweg R (rood). Steek de voorrangsweg over en 
ga L over het fietspad  
 

2. Neem nu de eerste veldweg R.  
 

(Voor u ziet u de 65 m hoge H. Remigiuskerk (1926)  
van Schimmert en even verder ziet u links de niet 
meer als watertoren in dienst zijnde 38 m hoge 
rijksmonumentale watertoren (1927), nu 
Belevingscentrum voor streekproducten De Reusch 
Eten & Drinken). 
 

Beneden gaat u L over de veldweg richting 
watertoren. Aan T-splitsing gaat u R. Aan de  
3-sprong gaat u L (blauw). Negeer veldweg 
rechts. Steek de voorrangsweg over en loop RD 
(blauw) over het fietspad richting Meerssen. Aan 
de kruising bij groot muurkruis en de “Grote 
Haas”, in de buurtschap Groot Haasdal gaat u L 
(Billich/blauw) over de doodlopende weg.  
 
(Tot maart 2015 stond hier een monumentale 
mammoetboom (sequoia). Hij was zo'n 30 meter 
hoog en naar schatting 150 jaar oud. Toen kwam 
een, niet eens zo idioot sterke, voorjaarsstorm, en 
was de mammoetboom "het haasje". De gemeente 
heeft er vervolgens twee dagen lang een vaardige 
kettingzager zijn kunsten op laten uitvoeren, met als 
resultaat deze Grote Haas). 
 

(U passeert kasteelhoeve De Bockhof (Billich no.1). 
Het complex bestaat uit een herenhuis en een 
pachtboerderij. Het vierkante torentje dateert uit 
1677. De Bockhof is een officiële trouwlocatie van de 
gemeente Nuth). 
 

3. Een eind verder maakt de veldweg een haakse 
bocht naar rechts en wordt een smal pad langs 
de bosrand.  
 

(Hier ziet u recht voor u het voormalige klooster 
Ravensbosch van de paters Oblaten van de 
Onbevlekte Maagd (1885)).  
 

Een eindje verder loopt u het Ravensbos in. Een 
eind verder loopt u het trappenpad omlaag. 
Beneden passeert u links een waterpoel. Aan de 
4-sprong bij afsluitboom en wegwijzer gaat u RD 
(blauw/rood) richting Ravensbosch. U steekt via 
bruggetje het beekje over, genaamd Strabeek,  
een zijbeekje van de Geul. Aan de 3-sprong gaat 
u L langs het bosmeertje en een zitbank, een 
mooi pauzeplekje. Steek bij zitbank het bruggetje 
over en ga dan R omhoog. Boven aan de  
T-splitsing gaat u R. 
 

4. Volg geruime tijd dit kronkelende pad. Negeer 
zijpad steil rechts omlaag. Aan de 3-sprong, 
voorbij zitbank, gaat u L omhoog. Negeer een 
eind verder breed zijpad steil rechts omlaag en 
loop RD (rood). Bij zitbank loopt u RD (rood) over 
het grasveld door draaihekje over het graspad. 
(Hier bij de zitbank heeft u uitzicht over Valkenburg). 
 

5. Aan de asfaltweg, bij stenen wegkruis, gaat u R 
en steek vervolgens via het viaduct de autoweg 
Heerlen-Maastricht over.  
 

(Op het viaduct ziet u rechts in de verte de kerktoren 
in Berg en Terblijt).  
 

Volg de asfaltweg omlaag. Beneden aan de 
kruising bij wegkruis gaat u L (Aan de 
Krombunder) langs de spoorlijn. Negeer twee 
zijwegen links. Aan de ongelijke 4-sprong, bij 
spoorwegovergang, gaat u RD/R en ga meteen R 
over het grindpad langs de spoorlijn. Negeer 
zijpaadjes links. Ga na groot speeltoestel L over 
het grindpad. Steek de Parallelweg over en ga L 
en meteen R over het tegelpad (Napoleonstraat), 
langs huisnummer 4. Aan de asfaltweg gaat u R 
verder over de Napoleonstraat. Negeer zijwegen. 
Aan de kruising bij muurkruis RD (blauw). De 
asfaltweg  wordt een veldweg. Aan de 3-sprong 
gaat u L (blauw) omhoog.  
 

6. Bij zitbank buigt het pad links door het bos 
omhoog. Blijf geruime tijd dit pad, dat boven een 
graspad wordt, RD volgen. Aan de 
rijksmonumentale hoeve, Heihof (no. 1/18e eeuw) 
wordt het pad een asfaltweg.  
Aan de T-splitsing voor de autoweg, gaat u R 
over de brede veldweg, die een eind verder naar 
rechts buigt. Aan de voorrangsweg, bij 
tankstation, gaat u L over het fietspad. Voor de 
rotonde steekt u R de voorrangsweg over.  
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Ga dan L en meteen R de klinkerweg omhoog, 
parallel aan de oprit van de A79. Boven buigt de 
klinkerweg naar rechts en wordt een asfaltweg.  
 

7. Aan de T-splitsing gaat u L over de veldweg. 
Steek beneden, bij trafohuisje met muurkruis en 
bij autowegviaduct, de asfaltweg over en loop RD 
(geel) de veldweg omhoog.  
Aan de voorrangsweg, bij picknickbank in 
Klimmen, gaat u scherp L de doorgaande weg 
omlaag. Loop links van de weg en loop over het 
gras onder het autowegviaduct door. Aan de 
kruising bij ANWB-wegwijzer gaat u R 
(Waakheuvelsweg). Meteen daarna aan de  
3-sprong gaat u RD omhoog.  
 

(Boven  passeert u een plantenkwekerij Schiffelers 
en links ziet u de St. Clemenskerk van Hulsberg).  
 

Negeer zijweg links. Bij zitbank begint de veldweg 
te dalen.  

 

(Hier heeft u rechts 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 en waarop bijna 10.000 zonnepanelen 
liggen). 
 

Aan de 4-sprong, met links een graspad en groot 
grasveld, gaat u verder RD (rood). 
 

8. Beneden in de buurtschap Wissengracht/ 
Hulsberg, gaat L de asfaltweg omlaag. Aan de 3-
sprong bij zitbank en gedichtpaal gaat u L (rood). 
Aan de 3-sprong bij Mariakapel gaat u RD.  
Negeer zijwegen.  Na 500 m gaat u voorbij 
muurkruis aan de doorgaande weg L. Meteen 
daarna gaat u bij H. Hartbeeld L omhoog en u 
komt meteen daarna links weer bij de herberg   
waar u nog iets kunt drinken. 

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.   

 

 


