186. HULSBERG 15km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Deze wandeling met enkele hellingen gaat langs de watertoren van Schimmert en het Ravensbos
naar Valkenburg. In Valkenburg kunt u het centrum inlopen voor een terrasje.
Startpunt: Café 't Trefpunt, Sportparklaan 10 te Hulsberg.
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186. HULSBERG 15km
1. Met uw rug naat het café gaat u R en aan de kruising L de Wijnandsraderweg in. Negeer de
zijweg rechts en 50m verder L de veldweg in. Bij de 3-sprong met zitbank RD. Aan de kruising
van veldwegen L. Na 50m aan de Y-splitsing met zitbank L. Aan de voorrangsweg L en na 100m
R de Bosscherweg in. Na huisnr. 9 R de grindweg in (rood). Steek de verkeersweg over en L
over het fietspad.
2. Na 100m R de veldweg in. Neem de eerste veldweg L richting de watertoren. Aan het einde
bij de T-splitsing R. Na 100m aan de T-splitsing L. Negeer een veldweg rechts, steek de
verkeersweg over en RD over het fietspad (Groot Haasdal). Bij de kruising voor de grote hoeve L
de doodlopende weg in (Billich) (blauw).
3. Het pad buigt naar rechts langs de bosrand. Volg het smalle pad door het bos en een trap af.
Aan de kruising met slagboom RD. Op de 3-sprong met een paar bomen in het midden L langs
het ven en een zitbank. Loop het bruggetje over en dan R. Boven aan de T-splitsing R.
4. Volg geruime tijd dit bospad en negeer alle zijpaden. U komt aan een grote 3-sprong met 7
bomen en een zitbank. Loop rechts voor de zitbank langs en na 30m bij de tweede 3-sprong L.
Negeer zijpaden naar rechts en u komt bij een open stuk met 3 zitbanken, een prima pauzeplek.
(Tegenover de middelste bank ziet u schuin links twee mooie sprookjesbomen staan).
5. Via twee klaphekjes steekt u een weiland over en aan de verharde weg R de brug over van de
snelweg. Volg de asfaltweg omlaag en aan de kruising voor het spoor L (Aan de Krombunder).
Negeer zijwegen en aan de kruising met spoorwegovergang RD. Dan de tweede weg L
(Napoleonstraat). Aan het einde bij de kruising RD de veldweg in. Neem de eerste veldweg L
(blauw).
6. Het pad loopt steil omhoog en buigt bij een zitbank naar links. Volg geruime tijd de bosrand
en daarna de verharde weg langs huisnr. 1. Aan de T-splitsing voor de snelweg R over de
grindweg langs de hoge mast (Even oren dicht). De weg buigt naar rechts, dan komt u aan de
verkeersweg. Hier L over het fietspad. Voor de rotonde steekt u R de weg over. Ga even links
en meteen R over de beklinkerde weg, rechts van de oprit A79 (blauw). Dit wordt een asfaltpad.
7.
Aan de T-splitsing L over de veldweg. Aan de verkeersweg met links een tunnel RD de
grindweg op (geel). Aan het einde bij een bank draait u L terug over de verkeersweg. Loop
rechts onder de snelweg door en aan de kruising R de waakheuvelsweg in. Meteen aan de 3sprong RD. U passeert een kwekerij. Bij een kruising van paden RD (rood).
8. In Hulsberg aan de asfaltweg L naar beneden en aan de 3-sprong met zitbank RD. Aan de 3sprong met kapel R de veldweg in. Steek de verkeersweg over en RD de veldweg in (groen/rood).
Aan de kruising van veldwegen L. Bij de 3-sprong met zitbank RD. Aan de verkeersweg R.
Steek de kruising over en R terug naar het café waar u nog iets kunt eten of drinken.

Het Auteursrechts van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gecopiëerd, verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder toestemming van de auteur.

