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Tijdens deze veldwegenwandeling met lichte heuvels kunt u lekker even uitwaaien en dan een terrasje
pakken bij het kasteel. U passeert het dorp Hulsberg en Kasteel Wijnandsrade. Ook gaat de route
tweemaal door een stuk bos.

Startadres: Brasserie kasteel Wijnandsrade, Opfergeltstraat 2c, Wijnandsrade..
U kunt parkeren op de tegenover het kasteel gelegen parkeerplaats of naast het kasteel.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

7,28 km

1.40 uur

40 m

59 m

blz 2 van 3

333. WIJNANDSRADE 7,3 km
1. Met uw rug naar de ingangsport van het kasteel
en bij het kunstwerk “Harpspeelster” gaat u R
(Kersboomkensweg) over het fietspad omhoog
richting Hulsberg.
(Meteen links ziet u 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 bij
trafokast naar links buigt, gaat u bij trafokast en
verbodsbord RD (groen) de veldweg omhoog. Na
50 m gaat u aan de 3-sprong RD het pad omhoog
met rechts de bosrand. Negeer zijpaden. Na ruim
200 m gaat u bij bord “voetpad” L het pad
gelegen tussen afrasteringen omhoog. Aan de
asfaltweg bij de witte carréhoeve (1781) in de
buurtschap Vink gaat u R. Vlak daarna aan de Tsplitsing bij de kapel van Maria Altijd Durende
Bijstand (1930) gaat u L omlaag. 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;
patroonheilige van de parochie Hulsberg. De steen is
afkomstig van het voormalige gemeentehuis van
Hulsberg dat in 1974 is gesloopt)
Na 150 m gaat u aan de 3-sprong bij ijzeren
hek/regenwaterbuffer R. Aan de 3-sprong gaat u
R de veldweg omhoog.
2. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u L over
de veldweg.
(U loopt nu over het Plateau van Schimmert. Een
eind verder ziet u voor u de 65 m hoge kerktoren van
H. Remigiuskerk (1924-1926) en de 38 m hoge
rijksmonumentale
watertoren
(1927/nu
Belevingscentrum voor streekproducten De Reusch).
Steek de voorrangsweg Hulsberg–Nuth over en
ga L over het fietspad. Na 50 m gaat u bij
verbodsbord R over de veldweg. Aan de kruising
bij veldkruis gaat u L. Steek bij 2 woonhuizen de
asfaltweg over en loop RD (rood) over de
veldweg. Volg nu tot nader order de rode route.
Steek weer de voorrangsweg over en ga RD over
de veldweg.
(Links ziet u in de verte twee steenbergen van
voormalige
steenkolenmijnen
in
de
Duitse
grensstreek en de 520 m lange overdekte skibaan
SnowWorld in Landgraaf, die gelegen is op de helling
van de steenberg van de voormalige steenkolenmijn
Wilhelmina).

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L de holle
veldweg omlaag. Vlak daarna aan de kruising bij
gedichtpaal gaat u RD de veldweg omhoog.
3. Steek de
doorgaande weg HulsbergWijnandsrade en loop bij verbodsbord RD de
holle veldweg omlaag.
(Boven, waar het de veldweg een mooi hol dalend
veldweg wordt, heeft u mooi uitzicht. De schuilhut,
met bovenop een ooievaarsnest, staat op het terrein
waar de paardenrijvereniging RV Pegasus (1945)
jaarlijks (Pinkstermaandag) dressuur- spring- en
crosswedstrijden houdt).
Beneden voor de door de Hulsbergsche jonkheid
in 1937 gebouwde Mariakapel gaat u R. Na 75 m
gaat u bij twee stenen pilaren L over de
klinkerweg richting begraafplaats Hulsberg. U
passeert een wit huis genaamd “in ‘t Böske”
(no.34). Bijna boven gaat u bij zwerfsteen R het
pad omhoog. Meteen daarna gaat u aan de Ysplitsing R omhoog. Een eindje verder buigt het
pad links door het bos omhoog. Boven aan de 3sprong gaat u L met links van u een steile
helling. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u R
en u verlaat het bos. Volg nu het pad RD met
rechts de bosrand en links een groot grasveld.
Aan het eind van dit grote grasveld gaat u L en
loop verder langs de bosrand en het grasveld.
Aan de veldweg gaat u L omlaag met links het
grote grasveld.
4. Beneden in het buurtschap Wissengracht/
Hulsberg gaat u L de asfaltweg omlaag. Aan de 3sprong bij zitbank en gedichtpaal gaat u R 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. (U verlaat hier de rode route). Aan de 3sprong bij poëziepaal gaat u RD (blauw) over de
asfaltweg.
(Links heeft u mooi zicht op de kerk en de twee
torentjes van kasteel Wijnandsrade).
5. 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 komt
weer bij het kasteel.

U kunt hier bij het kunstwerk “Harpspeelster” de binnenplaats oplopen met boven de ingangspoort het
familiewapen (1719). Rechts van de binnenplaats staat het kasteel dat bestaat uit drie vleugels om een
binnenplaats.. Het oudste deel is de westvleugel, een oorspronkelijke verdedigbaar huis (1554-1563). De oostelijke
vleugel stamt uit 1717-1719. Grenzend aan het kasteel ligt de kasteelhoeve bestaande uit drie vleugels rond een
grote binnenplaats.
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.

