
WANDELROUTE HULSBERG -

(KASTEEL)HOENSBROEK, ca 14 km
1. Ga het parkeerterrein af naar links. Op het plein gaat u rechtsaf, de

Wissegrachtweg op. Bij een kapelletje aan de rechterkant gaat u L een stijgende

holle weg in.  Loop onder de hoogspanningsleiding door tot de verkeersweg,

steek over en ga rechtdoor. Op een kruispunt van holle wegen naar R, weer

onder de hoogspanningsleiding door met rechts een laagstamboomgaard.  

2. Bij de splitsing R aanhouden (weg achter de Vinkenweide). Langs een

hoogstamboomgaard en een meidoornhaag buigt het pad naar buurtschap de

Vink toe. Tussen enkele huizen komt u op een T-splitsing en gaat L.  Na 50m bij

een kapel RD de asfaltweg volgen. Bij de 3-sprong met zitbank de asfaltweg

mee naar rechts volgen. U passeert een manège en bij de volgende 3-sprong

met boom en zitbank RD de veldweg in. Negeer zijpaden en volg de bosrand tot

een kruispunt van veldwegen met een kapel.  Ga rechtdoor en volg de holle

weg. Negeer een zijweg links en loop door tot de asfaltweg. Steek over en ga

rechtdoor de veldweg in.  Links ziet u huizen van hellebroek. Bij een 5-sprong

neemt u de tweede weg van links. Voor u ziet u de witte flat van de Lucaskliniek.  

3. Bij de asfaltweg naar L en net voor het bord Hellebroek naar R de

Brakkendergats in. Loop onder de tunnel van de autoweg door en meteen naar

R tussen de spoor- en autoweg.  U passeert de Laarhoeve. Voorbij de hoeve de

eerste weg naar L en steek na 50m de overweg over. Voor een boerderij met groen/gele luiken neemt u het tweede pad naar rechts dat is aangegeven als fietspad. 

4. U gaat de brug over en volgt het fietspad. Bij een Y-splitsing L aanhouden. Iets verder ziet u rechts het kasteel tussen de bomen. U bereikt de Klinkerstraat en loop R naar het

kasteel.

5. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar R langs de hoofdingang tot de weg en gaat L de klinkerstraat in. U loopt tussen het kasteel en de vijver door, over het trottoir tot een 4-

sprong en gaat R de Terlinderweg in. Na enkele meters bij de splitsing links aanhouden. Loop over de spoorbrug en de brug over de autoweg. Net achter deze brug staat de

witte hoeve Terlinden.  

6. Na 100m op een T-splitsing naar R over een fietspad naar beneden. Rechts ziet u een bunker uit de 2e wereldoorlog. U komt in Brommelen en op de eerste kruising bij restau-

rant Oud Brommelen gaat u R. Na 100m bij nr. 21 gaat u L een veldweg in. Na 120m bij een rood en zwart paaltje verlaat u deze weg en gaat L langs een meidoornhaag een smal

voetpad op dat naar rechts buigt.  

7. Bij de kruising van veldwegen met een zitbank RD over het smalle pad (rood). Volg geruime tijd het pad dat verder langs de bosrand loopt. Negeer een zijpad links en voor

een speeltuintje L aanhouden. Blijf nu steeds links aanhoudend de rode paaltjes volgen, dus steeds RD. U bereikt de eerste huizen van Wijnandsrade en via een kleine helling

omlaag komt u op een asfaltweg.  

8. Ga L de Jan Maenenstraat in. Op de T-splitsing L in de Hellebroekweg die na enkele meters de Opfergeltstraat wordt. Loop tussen de kerk en de vijver RD en dan verder langs

de gracht van het kasteel Wijnandsrade. 

9. Voor de ingang van het kasteel L richting Swier en draai het kasteel de rug toe.  Loop links van de weg over het voetpad. Boven gaat u R de veldweg in, De Velde 61

(Knevelsweg). Bij de eerste splitsing net voor een boerderij houdt u R aan. U komt bij een bosje met jonge eiken.  Achter dit bosje gaat u R een natuurreservaat in (rood). Het

pad daalt in het bos. Het pad buigt  naar links. Volg het pad over een bruggetje.  

10. Verlaat het bos en volg de asfaltweg naar links. Blijf deze weg doorlopen tot het plein in het dorp.


