215. HULSBERG 9km
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Deze wandeling door velden gaat langs gehuchtjes als Aalbeek, Helle en Vink en door het
Wijnandsraderbos. Neem zelf proviand mee. Iets verder dan halverwege is het manegecafé
Blauwe Steen waar u iets kunt drinken.
Startpunt: Café 't Trefpunt, Sportparklaan 10 te Hulsberg.
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215. HULSBERG 9km
1. Met uw rug naar het café gaat u L langs het terras richting Aalbeek-Nuth. Na huisnr. 57 bij de
3-sprong met zitbank L door de Bosscherweg. Vlak achter het bord “Einde Aalbeek” de eerste
veldweg R. Aan de voorrangsweg oversteken en L over het fietspad. Nog voor het eerste huis
aan de linkerkant de eerste veldweg R.
Negeer een veldweg links. Bij de kruising van
veldwegen R (Blauw). (in het eerste huis rechts woont voetbaltrainer Sef Vergoosen). Iets verder ziet
u links een oud maar zeer compleet puthuisje en rechts een mooie speklagenboerderij. Aan de Tsplitsing R over de asfaltweg door Aalbeek. Voorbij huisnr. 52 meteen voorbij een kapelletje aan
de linkerkant L en meteen R omhoog de veldweg in.
2. Aan de 3-sprong L (blauw). Bij een kruising van veldwegen met wegkruis L. Bij een ongelijke
4-sprong met links een stenen wegkruis en rechts twee paden R de Weg aan de Helgats in (Neem
het linker pad dus niet scherp rechts omhoog!). Neem het eerste paadje L bij een ijzeren
doorgang. Voorbij de tweede ijzeren doorgang aan de T-splitsing R (niet scherp rechts). Negeer
een veldweg rechts. Steek de voorrangsweg over en ga R. Na 100m de eerste veldweg L.
3. Aan de T-splitsing L. Bij de volgende T-splitsing met wegkruis weer L. (U passeert het
manegecafé waar u iets kunt drinken). Voorbij de manège de eerste veldweg R. Negeer de eerste
veldweg R die door en langs de bosrand omlaag gaat. Nog geen 100m verder, ongeveer in het
midden van het stuk bos, bij een brede ingang R het bos in en meteen L richting een zitbank. Bij
de zitbank R het bospad volgen. Negeer een zijpad rechts en blijf RD lopen. Kort bij de bosrand
en diep gat buigt u mee naar rechts omlaag. Aan de T-splitsing met veldweg L. Aan de 3-sprong
R over de asfaltweg.
4. In Vink buigt u mee naar rechts en na huisnr. 5 (nummer staat rechts van het huis) meteen L
de veldweg in (blauw). Negeer een veldweg rechts. Aan de T-splitsing L over de veldweg. Aan
de kruising van veldwegen RD. Negeer een veldweg links. Bij de asfaltweg R. Negeer twee
wegen links. Steek de Rijksweg over en dan R de parrallelweg volgen naar het café waar u nog
iets kunt drinken.
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