4 Kapellen wandeling
Tijdens de lockdown heb ik veel gewandeld.
Één van die “bezinnings-wandelingen” wil ik hier graag omschrijven.
Het is een mooie wandeling in de prachtige natuur rondom Hulsberg (lengte ca. 12,5 km /
2,5-3 uur). Zeker de moeite waard om in de vakantie eens te lopen.
Vertrekpunt: Zorgcentrum Panhuys.
Vanaf het Panhuys loop je richting Wijnandsraderweg, hier rechtsaf en direct daarna de
veldweg linksaf. Deze weg steeds rechtdoor blijven volgen. Bij een waterbuffer treft u een
poeziebordje aan met het gedicht “Land van mijn oorsprong”, hier ook rechtdoor gaan
achter de waterbuffer om. Dit pad volgend kom je in het gehucht Vink uit. Hier bij de Tsplitsing links, voor je zie je dan het goed verzorgde kapelletje van “Gen Vink”.

Vóór het kapelletje ga je naar rechts, om na huisnummer 9 een pad naar links te nemen
richting het Wijnandsraderbos. Aan het einde van het pad ga je naar rechts en direct naar
links. Via dit pad doorkruis je het bos. Bij de bosrand aan de andere kant volg je het pad naar
links. Boven op de hoek verlaat je het bos en volgt de veldweg naar rechts.
Bij de volgende kruising van veldwegen, bij het St. Stephanuskapelletje (Staeveshuuske) ga je
rechtdoor.

Hier steeds rechtdoor blijven gaan. Bij de Uitleggersweg/Hellebroekerweg steek je de weg
over tot aan een veldkruis met de tekst “God zij met ons”. Hier ga je naar rechts richting het
gehucht Swier, hier aangekomen steek je de geasfalteerde hoofdweg over en blijf je dit pad
volgens tot je aan het 3e kapelletje komt, de St. Isidoruskapel, die in 2000 gebouwd is.

Vöór het kapelletje ga je linksaf, dit pad blijven volgen tot op een T-splitsing, hier rechts af,
volgende schuine T-splitsing ook rechts, dan even later een pad naar links nemen, richting
het bosje dat achter je ligt. Pad langs het bosje volgen tot aan het bordje poeziebordje
“Melkknecht”, hier rechtdoor gaan. Dit pad volgend kom je uit op de bocht van de weg van
Wijnandsrade naar Swier. Hier naar links gaan richting Akkerbouwbedrijf en proefboerderij
Wimmers. Deze weg blijven volgen. Na de gebouwen van de boerderij blijf je de weg nog
even volgen om na een lichte knik in de weg rechtsaf naar beneden te gaan, onder
aangekomen het pad volgen naar links. Vóór een bosje naar rechts, aan de rechter kant ziet
u nog een vervallen gedeelte van de zestiger jaren door brand verwoeste hoeve “De Velde”.

Deze weg vervolgend kom je uit bij de gebouwen van Luijten groentechniek. Voorbij het
woonhuis ga je naar links richting Wissengracht. Na enkele honderd meter begint aan de
rechterkant een bosje. Voorbij dit bosje ga je bij het bordje “Geleenbeekdal” naar rechts.
Het bospad volgend kom je uit in de Wissengracht bij camping “Aan de beemden”. De weg
rechtdoor blijven volgend kom je uit bij het 4e kapelletje, het Mariakapelletje in de
Wissengracht, ooit gebouwd door de Hulsbergse Jonkheid en nu onderhouden door
buurtvereniging Wissengracht.

Je gaat de veldweg in tegenover het kapelletje om zo weer uit te komen op de geasfalteerde
weg met fietspad, hier naar links, de Kersboomkensweg, die later overgaat in
Wijnandsraderweg, om zo weer uit te komen bij ons beginpunt.
In 2 van de 4 kapelletjes waar je langskomt kun je een kaarsje aansteken, een mooi moment
om even tot jezelf te komen en het mooie, goedverzorgde interieur van de kapelletjes te
bekijken. Veel wandelplezier en geniet van het mooie Limburgse Land.
Jeu Ritzen

