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Deze mooie wandeling met enkele hellingen gaat over het Plateau van Schimmert naar de rand van de 
buurtschap Groot Haasdal. Via o.a. het Ravensbos en het Kloosterbos loopt u naar de buurtschappen Raar 
en Waterval. In Waterval loopt u de Wijngaardsberg omhoog, waar u langs het wijndomein ‘De 
Wijngaardsberg” komt. Hier op de Wijngaardsberg heeft u mooi uitzicht. Via het Vliekerbos loopt u  terug 
naar het startpunt. De wandeling biedt mooie uitzichten. Neem zelf proviand mee. 
 
Startpunt: Café Walk Inn, Groot Berghem 2, Ulestraten. 
 
Auteur: Jos Wlazlo.   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 14,92km  3.25 uur  68 m  218 m 
 

 
 

91. ULESTRATEN 14,9 km 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u L. Aan de 
voorrangsweg gaat u weer L. Negeer zijwegen en 
blijf de voorrangsweg RD volgen. 
 

(Even verder ziet u rechts een oorlogsmonument. Het 
is een herinnering aan dec. 1944. In het dorp sloegen 
toen twee V2-raketten in waarbij vele gewonden 
vielen en er veel materiële schade was).  
 

Na 400 m gaat u voor de rijksmonumentale H. 
Catharina kerk (1904) het trappenpad omhoog.  
 

(Hier staat rechts voor het trappenpad een 
Mariakapelletje).  
 

Steek boven de parkeerplaats over en ga R 
(Dorpstraat/geel/blauw). Negeer alle zijwegen en 
blijf RD lopen.  
 

(Op het adres Dorpstraat 19-19A passeert u de 
rijksmonumentale Ulestraterhof (1649) met de mooie 
binnenplaats).  
 

Na circa 300 m gaat aan de 3-sprong bij wegkruis 
de Dorpstraat over in Genzon. Loop verder RD 
(blauw). Aan de 3-sprong bij groot wit H. 
Hartbeeld gaat u verder RD (Genzon/blauw).  
 

(Achter het H. Hartbeeld is een Lourdesgrot uit circa 
1900).  
 

U verlaat de bebouwde kom.  
 

(U loopt hier over het Plateau van Schimmert. Even 
verder ziet u voor u in de verte de St Remigiuskerk 
(1924-1926) in Schimmert met de 65 m hoge 
kerktoren).  
 

Negeer veldweg links. Na 200 m gaat u schuin R 
de veldweg omlaag. Aan de 3-sprong gaat u L 
(rood).  
 

(Voor u ziet u de niet meer in dienst zijnde 38 m hoge 
rijksmonumentale watertoren (1927) van Schimmert 
ook wel de Reus van Schimmert genoemd. Vanaf 
2021 is in de toren o.a. een brasserie met prachtig 
uitzicht). 
 

2. Na 350 m gaat u schuin R het (gras)pad 
omhoog. (U verlaat hier de rode route).  Boven aan 
de kruising gaat u RD (blauw) de holle veldweg 
omlaag. Steek de asfaltweg over en loop RD 
(blauw) de holle veldweg omlaag. Aan de 
voorrangsweg bij stenen wegkruis en boomkruis 
gaat u R.  
 

3. Meteen daarna gaat u bij verbodsbord L de 
(holle) veldweg omlaag.. Beneden aan de 3-
sprong bij stenen veldkruis gaat u RD 

(blauw/zwart) over de veldweg, die even verder 
een prachtige stijgende holle veldweg wordt. 
Bijna boven aan de 3-sprong gaat RD over het 
graspad gelegen tussen akkers met rondom 
weids uitzicht. U passeert een alleenstaande holle 
eik.  
 

(De eik is tussen 250 en 300 jaar oud. De boom is 
oorspronkelijk geplant door een boer als 
oriëntatiepunt langs het eeuwenoude Elsenweger 
voetpad. Tijdens de Franse bezetting gebruikte een 
cartograaf van Napoleon de eik als belangrijkste 
meet en oriëntatiepunt toen hij de eerste 
kadasterkaart van het gebied maakte. Tot heden 
(2021) heeft de  eik alle stormen, ziektes en  talloze 
blikseminslagen  (zwartgeblakerd) overleefd. Hier 
aan de rand van het Plateau van Schimmert ziet u 
links in de verte de Wilhelmina uitkijktoren in 
Valkenburg).  
 

Let op! Waar het dalend pad voor het bos naar 
links buigt, gaat u RD/R over het graspad en even 
verder loopt u bij bruin bordje van 
Staasbosbeheer het bos in. Negeer zijpaden links 
en volg RD het dalende pad door het 
Kloosterbosch. Na 600 m gaat u beneden bij 
afsluitboom R (geel/blauw) over de brede 
grindweg.  (Als u wilt pauzeren kunt u hier naar 
Burgemeester Quicx lopen. Ga hier dan L en aan de 
3-sprong R door het tunneltje. Loop onder de 
spoorlijn door en aan de T-splitsing gaat u R. Na 50 
m komt u links bij het restaurant).   Steek de 
spoorlijn over Aan de 3-sprong bij 
regenwaterbuffer Kloosterbosch Noord gaat u R 
(geel/blauw) omhoog. Boven aan de 3-sprong bij 
groot houten veldkruis en twee zitbanken gaat u 
L (groen).  
 

(Een mooie pauzeplek met mooi uitzicht op o.a. de 
kerk in Berg. Hier staat ook een oriëntatiebord).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (geel/groen) omlaag. 
Vlak daarna vóór het vakwerkhuis gaat u R 
(geel/groen). Een eindje verder buigt het pad links 
het bos in. Negeer zijpaden rechts.  
 

(Als u bijna beneden het laatste zijpad rechts 
omhoog loopt (dit is 20 m voor zijingang en 
afrastering van Château L'Ermitage), dan komt u na 
50 m bij de grote bijzondere in 2012 gerestaureerde 
Calvariekapel. Hier staat ook een zitbank en 
infobord).    
 

4. Beneden aan de T-splitsing gaat u R 
(geel/groen) over de asfaltweg, parallel aan de 
autoweg Heerlen-Maastricht.  
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(U passeert hier Château L'Ermitage (1901). In 
eerste instantie heette het gebouw Villa de Kluis en 
deed het  lang dienst als retraitehuis voor zieke en 
gepensioneerde mijnwerkers. Later was het o.a. een 
afkickcentrum voor drank- en drugsverslaafden. 
Toen begin jaren negentig er een kuur- en 
welnesscentrum introk kreeg het de naam  Château 
l’Ermitage). 
 

Aan de 3-sprong bij het autowegviaduct loopt u 
RD (rood/groen). Negeer bij volgende drie sprong 
de omhooglopende (doodlopend) zijweg rechts. 
Neem nu de volgende veldweg R (Hetjensweg)  
(rood/groen/01) omhoog.  Bijna boven wordt de 
veldweg een asfaltweg. (Een eindje verder staat 
een zitbank). Aan de voorrangsweg bij Mariakapel 
(1854) in de buurtschap Raar gaat u R over het 
fietspad.  Na circa 500 m gaat u bij huisnr. 35 L 
(rood/groen) het voetpad omlaag langs de lange 
mergelmuur. Het pad wordt een dalend breed 
graspad.   
 

(Voor u ziet u de wijngaard Wijngaardsberg, waar u 
straks nog langs komt).  
 

Beneden loopt u via draaihekje bij grote 
waterpoel het bos in (rood/groen).   
 

5. Aan het einde van de waterpoel gaat u L 
(rood/groen) over de veldweg (inrit naar akker). U 
steekt de Watervalderbeek over die in Meerssen 
via een buis in de Geul stroomt.  Vlak daarna aan 
de T-splitsing gaat u R (groen/geel) over de brede 
veldweg. Aan de Y-splitsing gaat u R (groen/geel). 
Volg deze licht stijgende veldweg 600 m Aan de 
3-sprong bij twee zitbanken en de uitstroom van 
regenwaterbuffer Lintjensveld gaat u L (geel) de 
veldweg omhoog. Boven aan de 3-sprong bij 
laagstamboomgaard, die na de bloesemtijd (mei) 
tot de oogst (sept/okt) afgedekt is met fijnmazige 
hagelnetten, gaat u RD (blauw).  
 

(Waar de veldweg begint te dalen, heeft u  mooi 
uitzicht).  
 

Negeer beneden bij uitstroom van  
regenwaterbuffer Kloosterberg graspad rechts. 
Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbank en 
wegkruis gaat u L (blauw) de asfaltweg omlaag.  
 

(Hier is op 11 maart 2007 de 60 jarige trimmer L.R. 
uit Borgharen tijdens een fietstocht overleden).    
 

Volg nu circa 500 m deze smalle dalende 
asfaltweg.  
 

6. Bij beeldje van Maria Magdalena staande in met 
klimop bedekte biels (tegenover huisnr. 1A) loopt u 
de buurtschap Waterval binnen. Negeer zijweg 
scherp links omhoog.  Na huisnr. 6 en vóór mooi 
vakwerkhuis gaat u R en loop dan langs het 
trafohuisje via draaihekje (stegelke) het 
trappenpad omhoog. Via stegelkes loopt u dan 
RD door de weilanden omhoog.  
 

(Omhoog lopend ziet u rechts en links wijngaarden 
van het wijndomein de Wijngaardsberg).  
 

Boven op de 129 m hoge Wijngaardsberg gaat u L 
(blauw) over de smalle asfaltweg.  
 

(Hier staan 2 zitbanken, een genietplekje. U heeft 
hier schitterend uitzicht o.a. schuin links op de 
watertoren in Schimmert).  
 

Loop bij het erf van domein de Wijngaardsberg 
RD (blauw) over het brede graspad met links de 
wijngaard en rechts de hoge muur horende bij de 
rijksmonumentale kasteelboerderij Hoeve 
Wijngaardsberg (18e/19e eeuw). 
 

(Domein de Wijngaardsberg bevindt zich op de 
oudste wijngronden van Nederland. Vermoedelijk 
sinds de Romeinse tijd, maar bewezen sinds 968, 
werd al wijn verbouwd op de hellingen van de 
Wijngaardsberg. In de 18e eeuw werd dit door de 
komst van de Fransen verboden. In 2002 werd de 
oude traditie weer opgepakt).  
 

Bij zitbank en infobord loopt u via draaihekje het 
bos in. Let op! Na 10 m gaat u aan de 3-sprong L 
en volg het bospaadje RD omlaag. 
 

7.  Beneden aan de asfaltweg bij zitbank gaat u R 
(geel/rood). (U passeert rechts het geologisch 
monument typelocatie Zand van Waterval). Negeer 
zijpaden rechts. Negeer bij picknickbank en 2 
zitbanken zijweg links en loop RD (geel). Waar na 
350 m bij waterpompstation Waterval de 
asfaltweg/klinkerweg naar links buigt,  gaat u bij 
twee mergelstenen pilaren R (geel) de brede 
bosweg omhoog. Na 50 m gaat u L over het 
bospad.  U loopt nu door het Vliekerbos. 
 

8. Aan de T-splitsing gaat u L door de bosrand.  
 

(Een eind verder ziet u in de verte Huize Vliek. Het 
herenhuis annex kasteelhoeve is gebouwd in 
Lodewijk XIV-stijl en dateert uit 1725. Het 
oorspronkelijke kasteel werd voor het eerst genoemd 
in 1373 onder de naam Huize de Dael).  
 

Boven aan de 3-sprong gaat u verder RD. En iets 
verder loopt u een trappenpad omhoog.  
 

(Een eindje verder passeert u het herinneringskruis 
van Rob Kerpentier, die hier tijdens het 
mountainbiken aan een hartaanval is overleden).  
 

Even verder loopt u over een vlonderpad. Aan de 
kruising gaat u L omlaag en loopt u beneden bij 
poel over een vlonder. Aan de volgende kruising 
gaat u RD omhoog langs een zitbank.  (Hier bij 
zitbank heeft u mooi zicht op de vijver gelegen in het 
kasteelpark). Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat 
u L omlaag. Negeer zijpad schuin rechts omhoog.  
 
9. Beneden aan de 3-sprong bij 2 mergelpilaren 
gaat u RD en  steek meteen via bruggetje het 
beekje genaamd Vliekerwaterlossing  (zijtak van 
Watervalderbeek) over en ga dan L over de  
grindweg. Aan de doorgaande weg gaat u R (St. 
Catharinastraat). Negeer zijweg links. U passeert  
rechts een waterbron.  
 

(Dit cultuurhistorisch watermonument is in 2011 in 
oude luister hersteld. Deze bron werd vroeger door 
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de inwoners van Ulestraten gebruikt voor het halen 
van water).  
 

Neem nu de eerste weg L (Groot Berghem) en u 
komt weer bij het café, de sponsor van de 
wandeling,  waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt eten of drinken. 

 


