
Er zijn twee gedichtenwandelingen door 
het buitengebied van Wijnandsrade en Hulsberg. 
Startpunt en eindpunt is in beide gevallen 
het Kasteel van Wijnandsrade 
(GSM-adres: Opfergeltstraat 2). 

Wandeling A heeft een lengte van 3 km, wande-
ling B is 5,5 km lang. Beide wandelingen heb-
ben eenzelfde aanloopgedeelte, daarna splitsen 
de beide trajecten zich. Allebei eindigen ze weer 
bij het kasteel. Aan de westzijde van het kasteel is 
voldoende parkeerruimte beschikbaar.

Poëzie-
wandelingen 

U gaat op deze viersprong naar links. Deze holle 
weg stijgt en kruist vervolgens een asfaltweg. U 
vervolgt uw wandeling via de veldweg aan de 
overzijde van de asfaltweg. Deze daalt eerst en 
stijgt daarna weer. Bijna op het hoogste punt staat 
rechts van het pad een zitbank met het volgende 
gedicht:

* 
Een lege plek om te blijven 

     (Rutger Kopland)

Het pad begint geleidelijk te dalen en wordt een 
holle weg. Onderaan, bij de T-splitsing met de as-
faltweg, gaat u naar links. Na ongeveer 100 meter, 
ook hier bij een zitbank: 

* 
Ik noem je: bloemen (Jan Hanlo)

Waar de asfaltweg naar rechts draait gaat u recht-
door, ook via een verharde weg, richting Kne-
velsbos. U passeert een kleine camping, daarna 
gaat de verharde weg over in een smal bospad. 
Ongeveer 70 meter dit bospad volgend vindt u 
links van het pad:

* 
De steen (Bram Vermeulen)

U blijft dit pad volgen, dat – met wat slingeringen 
– in dezelfde richting doorloopt. Wanneer het pad 
begint te stijgen en naar rechts draait ziet u iets 
verderop opnieuw een zitbank, met daarbij het 
gedicht:

* 
Dan Pas (Herman van Veen)

Volg het pad nog tot aan de T-kruising met een 
veldweg. Hier gaat u naar links. Op dit punt vindt 
u:

* 
Landschap (Leo Herberghs)

Deze veldweg blijft u volgen tot deze een verharde 
(asfalt) weg bereikt. Op dit punt vindt u opnieuw 
een gedicht.

* 
Ik ben Sliert de regen (Herman van Veen)

Volg de verharde weg in de richting van de Linde-
laan recht vooruit. Ga hier naar links, aan het eind 
van de laan ziet u al de voorgevel van het kasteel. 
Let op voor het autoverkeer!
Na de laatste linde vindt u – aan de linkerzijde van 
de weg, direct na het passeren van de Hulsber-
gerbeek – het laatste gedicht van deze wandeling.

* 
Gelijk het gras (Psalm 103)
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Startpunt beide wandelingen
Het startpunt van beide wandelingen is de poort 
van Kasteel Wijnandsrade. Op de binnenplaats van 
het kasteel, enkele meters binnen de poort, bevindt 
zich het eerste gedicht:

* 
Appelgroen (Marjoleine de Vos)

Staande op de stenen kasteelbrug, met de rug 
naar het kasteel, gaat u rechtsaf richting Hulsberg. 
U volgt deze weg ongeveer 200 meter en neemt 
dan de asfaltweg naar rechts (Vink). Na ongeveer 
70 meter vindt u links van de weg, bij een zitbank, 
het tweede gedicht:

* 
Koppig (Mustafa Stitou)

U blijft de verharde weg volgen. Deze maakt wat 
verderop een haakse bocht naar links. In de verte 
ziet u de buurtschap Vink. U blijft deze weg volgen.
Ongeveer 50 meter voor het eerste huis van Vink 
vindt u links van de weg:

* 
Moeder Mol (Tiny de Lange)

De asfaltweg brengt ons – na een scherpe bocht 
naar rechts –verder in de buurtschap Vink. Al snel 
ziet u rechts van de weg de Kapel van Maria op de 
Vink. Bij deze kapel bevindt zich weer een gedicht.

* 
Laat (Leonard Nolens)

U vervolgt de (langzaam stijgende) asfaltweg recht-
door. Vóórdat deze naar rechts draait vindt u aan 
de linkerkant bij een zitbank:

* 
Land gaat hier op in lucht (Wiel Oehlen)

Op dit punt splitsen zich de beide wandelingen in 
Wandeling A (in totaal 3 km) en Wandeling B rich-
ting Hulsberg (in totaal 5,5 km).

Vervolg Wandeling A
Blijf de verharde weg volgen, die naar rechts draait 
in de richting van Manege “De Blauwe Steen”. 
Voorbij de manege (waar de asfaltweg naar links 
draait) gaat een veldweg naar rechts. Bij deze 
driesprong vindt u weer een gedicht.

* 
Naar school (Wiel Oehlen)

U neemt hier de veldweg naar rechts in de richting 
van het Wijnandsraderbos. Deze veldweg blijft u 
volgen tot een viersprong van veldwegen bij het 
Staeveshuuske (= St. Stephanushuisje; let op de 
inscriptie, die tevens een chronogram is !).
Bij deze viersprong staat gedicht nr. 7.

* 
Achterom (Hans Toonen)

U gaat hier rechtsaf, even licht stijgend en dan via 
een holle weg terug naar de kern van Wijnandsra-
de. Aan het einde van deze holle weg, bij de oprit 
naar de begraafplaats, staat: 

* 
Wandrers Nachtlied (Wolfgang Goethe)

Bij het bereiken van de asfaltweg gaat u naar 
rechts. Deze langzaam dalende weg volgt u onge-
veer 150 meter, dan gaat u rechtsaf, de Körner-
straat in. Waar deze straat uitmondt op de vijver, 
bevindt zich gedicht nr. 9

* 
Visvijver (Charlotte Ligtenberg)

Doorwandelend houdt u de vijver aan uw rechter-
kant. U passeert de parochiekerk en bereikt een 
tweede, wat lager gelegen vijver.
Tussen de zitbanken aan de rand van deze vijver 
staat het laatste gedicht, een wisselgedicht. Be-
kroonde gedichten van leerlingen van de basis-
school wisselen elkaar hier af.

* 
Weer (Joyce Maar)

Vervolg Wandeling B 
Vanaf gedicht nr. 5 (Land gaat hier op in lucht) 
neemt u de veldweg naar links. Bij de splitsing van 
veldwegen, na ongeveer 50 meter, houdt u links 
aan. Na ongeveer 250 meter negeert u een zijpad 
naar links. Iets verderop staat:

* 
Gedroomd leven (Toon Hermans)

Blijf de veldweg volgen. Deze daalt geleidelijk en 
draait daarna langzaam naar rechts. Waar de veld-
weg de fruitboomgaard raakt (bij een driesprong) 
vindt u het volgende gedicht: 

* 
Land van mijn oorsprong (Paul Haimon)

De veldweg in dezelfde richting vervolgend bereikt 
u na ongeveer 400 meter een viersprong van holle 
wegen. Op dit kruispunt:

* 
Kom terug (Toon Tellegen)


