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Dit leuke ommetje is prima om de omgeving van Hulsberg te verkennen. U loopt een kleine boshelling 
omhoog en dan wandelt u over een mooi plateau met mooi uitzicht. Na een leuk stuk door het bos wandelt 
u via het buurtschap Wissengracht een mooie holle veldweg omhoog.  Het laatste stukje wandelt u door  
Hulsberg langs het klooster en via het oude centrum passeert u de kerk.   Aan het einde is een leuk terras. 

 

 
 
 

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 

5,03 km  1.10 uur  34 m  39 m 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://denoudeherberg.nl/
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646. HULSBERG 5 km  
 

1. Met uw rug naar de herberg gaat u R omlaag. 
Negeer in de bocht bij H. Hartbeeld (1941) zijweg 
links. Meteen daarna neemt u de eerste weg R 
(Wissengrachtweg) en 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. U passeert een 
wit huis genaamd “in ‘t Böske” (no.34). Vlak 
daarna gaat u bij zwerfsteen en 
hoogspanningskabel R (rood) het pad omhoog. 
Negeer meteen zijpad links richting 
hoogspanningsmast en volg RD het bospad 
omhoog dat na 30 m links omhoog buigt. Na bijna 
100 m gaat u bijna boven aan de 3-sprong bij rij 
naast elkaar staande beuken L (rood), met links 
een steile helling. Vlak daarna aan de T-splitsing 
gaat u R (rood) met rechts de bosrand en links 
een groot grasveld/akker. In de hoek van dit grote 
grasveld/akker gaat u L (rood) met rechts de 
bosrand en links het grasveld/akker. Even verder 
buigt het pad naar rechts en links, met links hoge 
struiken en rechts afrastering weiland en u loopt 
onder de hoogspanningskabels door.     
 

2. Aan de ongelijke 4-sprong, einde pad, gaat u 
RD en loopt u schuin L de grindweg omhoog en 
heeft u meteen, bij helder weer, mooi uitzicht.   
 

(Hier 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. Rechts ziet u de witte gebouwen van het 
ziekenhuis in Heerlen. Rechts hiervan ziet u boven 
de hoogst gelegen woontoren van Nederland 
(Imstenrade)).   
 

Steek aan de rand van de buurtschap 
Wissengracht bij trafokast de asfaltweg over en 
loop bij verbodsbord RD (rood) over de veldweg, 
die u geruime tijd RD volgt.  
 

(Als u hier R (300 m) gaat, dan komt u beneden bij 
de rijksmonumentale carréboerderij De 
Wissengracht, die voor het eerst in 1535 als 
leengoed wordt vermeld).   
 

Na 500 m  gaat u bij gedichtpaal en bordje 
“Geleenbeekdal” L (rood) het bospad  omlaag. 
Voorbij zitbank en gedichtpaal  buigt het pad 
beneden naar links en volg het bospad RD door 
de Hulsbergerbeemden. Na 400 m steekt u via 
bruggetje het Hulsbergerbeekje over. Aan de 
asfaltweg in de buurtschap Wissengracht gaat u 
RD.  
 

3. Aan de 3-sprong bij zitbank en gedichtpaal 
gaat u RD (rood). Na 100 m gaat u tegenover de 
door de Hulsbergsche jonkheid in 1937 
gebouwde Mariakapel bij verbodsbord R (rood) 
de holle veldweg omhoog.   
 

(Boven 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).  
 

Steek boven de doorgaande weg over en loop bij 
verbodsbord RD (rood/groen) de veldweg  
omlaag. Beneden aan de kruising gaat u L 
omhoog. Negeer bij zitbank graspad links 
omhoog.  
 

4. Boven aan de voorrangsweg gaat u R en u 
loopt Hulsberg binnen. Negeer zijweg links 
(Birkveldweg).  Neem dan de eerste zijweg L 
(Parallelweg-Noord). (Dus niet de voorrangsweg!) 
Aan de T-splitsing gaat u L (Schoolstraat). Neem 
nu tegenover het van Kunradersteen gebouwde 
prachtige klooster (1923) van de  Missiezusters 
Oblaten van de Assumptie de brede zijweg R 
(Kloosterlaan/rood). Aan de 4-sprong aan het 
Europaplein gaat u L (Kerkstraat) langs de 
winkels omlaag. Negeer zijweg rechts. Aan de 
ongelijke 4-sprong, bij de in de regio bekende 
slagerij Keulen, gaat u L (St. Clemensstraat).  Aan 
de voorrangsweg gaat u scherp R (mgr. 
Brulsstraat/rood) over de klinkerweg. (U loopt nu 
door het oudste gedeelte van Hulsberg). Aan de  
3-sprong voor het oude kerkhof met enkele 
bijzondere grafstenen en de  
H. Clemenskerk gaat u R. Vlak daarna, aan de  
3-sprong, gaat u L (rood) omlaag. 
 

(Hier kunt u via de kapel (3e deur rechts) het interieur 
van deze rijksmonumentale kerk bezichtigen. In 1908 
werd de uit 1820 daterende oude kerk uitgebreid met 
het huidige priesterkoor en twee sacristieruimten).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (rood) verder omlaag.  
 

(U kunt hier L (Kerkheuvel) langs de voormalige 
pastorij (no.7) een rondje langs de kerk, die op een 
kerkheuvel is gelegen, lopen).  
Steek beneden de parkeerplaats RD over richting 
twee zuilen.  
 
 

Voorbij de twee zuilen gaat u meteen R (links 
staat het beeldje van de “vliegende bok”). Bij het 
H. Hartbeeld gaat u RD (Klimmenerweg) de 
doorgaande weg omhoog en u komt meteen links 
weer bij de herberg, waar u binnen of op het 
terras nog iets kunt nuttigen. . 

 
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. 


