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blz 2 van 3
Tijdens deze gemakkelijke en rustige wandeling wandelt u over het Plateau van Scimmert waar u weids
uitzicht heeft naar de buurtschap Waterval. Dan loopt u de Wijngaardsberg omhoog waar u bij twee
zitbanken mooi uitzicht heeft. Dan wandelt u een leuk stuk door het Vliekerbos. Via graspad komt u in
Ulestraten waar u kunt pauzeren bij Brasserie Brocante (Open van woensdag t/m zondag vanaf 12.00 uur).
Dan wandelt u door de velden over het Plateau van Schimmert weer terug naar Schimmert.

Startadres: Brasserie Bie Ein, Oranjeplein 10, Schimmert. Tel:045-4042504. Geopend: dinsdag t/m zondag
van 11.00 tot 18.00 uur. (Naast de brasserie is een grote parkeerplaats).
U kunt ook starten in de buurtschap Waterval (Waterval 11, Meerssen) gelegen tussen Meerssen en
Ulestraten en dan pauzeren bij brasserie Bie Ein in Schimmert. Ga dan verder bij **** in punt 2.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,33 km

2.40 uur

50 m

78 m

1089. SCHIMMERT 11,3 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u R. Meteen
daarna aan de rotonde met het kunstwerk “De
druppel” gaat u RD (blauw/rood).

Belgische Waterschei (Genk). Mogelijk ziet u hier ook
een dalend of stijgend vliegtuig naar/vanaf Maastricht
Aachen Airport).

(Het circa 3,5 m hoge kunstwerk is gemaakt van
roestvast stalen rond ijzer. Van onderuit komen drie
lijnen omhoog, die de contouren van de waterdruppel
vormen).

Aan de volgende 3-sprong
gaat u L
(blauw/Pelgrimsweg naar Santiago) omlaag. Aan
de T-splitsing gaat u R (blauw). Na 50 m gaat u
boven aan de 3-sprong L (blauw/geel). Aan de Tsplitsing bij laagstamboomgaard met hagelnetten
gaat u L (geel) omlaag.

U loopt de buurtschap Klein Haasdal binnen.
(Even verder passeert u links (no.3) de St. Rochus
kapel (1813). De kapel is in 1934 door de Jonkheid
van Klein-Haasdal op deze plek herbouwd).
Let op! Vlak vóór huisnr. 6 (café Oos Heim) gaat u
R (rood) over het tegelpad dat even verder een
licht stijgend smal (gras)pad wordt met links van
u achtertuinen. Na 250 m buigt het pad rechts
omhoog. Boven aan de smalle asfaltweg gaat u L
(rood).
(Rechts ziet u de schietpalen, waarvan een met
kogelvanger, van het schuttersgezelschap St.
Sebastiaan Schimmert dat voor het eerst in 1683
genoemd is).
Aan de 4-sprong bij groot H. Hartbeeld, dat wist
dat u langs zou komen, gaat u RD over het smalle
pad met links hoge populieren en weer diepe
achtertuinen. Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw)
over de veldweg. Aan de 4-sprong gaat u RD
omhoog. Aan de asfaltweg bij wegkruis gaat u R.
(U loopt hier over het Plateau van Schimmert met
rondom weids uitzicht). De asfaltweg wordt bij
melkveebedrijf met twee grote mestsilo’s een
veldweg. Aan de 3-sprong bij bord Zone gaat u R.
(Voor u in de verte ziet u (bij helder weer) in de verte
steenbergen van voormalige steenkolenmijnen in het

2. Aan de 3-sprong bij zitbanken en de uitstroom
van regenwaterbuffer Lintjesveld gaat u R
(geel/groen) omlaag met links (even) de bosrand.
Na 600 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing
RD (geel/groen) omlaag. Na 200 m, voorbij
zitbank, gaat u L. Meteen daarna gaat u R
(rood/geel/groen) het bospad omlaag. Even
verder
aan
de
T-splitsing
gaat
u
R
(rood/geel/groen)
met
links
van
u
het
Watervalderbeekje, dat in Meerssen in de Geul
stroomt. Aan de asfaltweg in de buurtschap
Waterval gaat u R omhoog. **** Negeer bosweg
rechts (Raarslakweg) waaraan een wegkruis
tussen drie bomen staat.
(Een eindje verder passeert u rechts bij picknickbank
de gedenksteen ter herinnering aan de Meersense
oud wethouder Jo Dejong, De wethouder maakte in
2013 zelf een eind aan zijn leven. Er was commotie
rond hem ontstaan nadat een vrouwelijke ambtenaar
tegen haar wil door hem zou zijn gezoend. Dit zou
zijn gebeurt op de vrijdag voor carnaval
(ambtenarencarnaval) in een café in Meerssen. De
zelfmoord leidde tot grote commotie in Meerssen. Jo
Dejong woonde in Waterval en kreeg tijdens
verkiezingen altijd heel veel stemmen).

Meteen voorbij de prachtige vakwerkhoeve en
voor huisnr. 6 gaat u L en loop langs het
transformatorhuisje via draaihekje (stegelke) het
trappenpad omhoog. Via stegelkes loopt u dan
RD door de weilanden omhoog.
(Rechts en links ziet u wijngaarden van het
wijndomein de Wijngaardsberg).
Boven op de Wijngaardsberg steekt u bij twee
zitbanken de smalle asfaltweg over en loopt u via
twee draaihekjes RD over het voetpad.
(U heeft hier boven op de 129 m hoge
Wijngaardsberg bij
twee zitbanken schitterend
uitzicht o.a. op in het dal gelegen buurtschap
Waterval en schuin links op de watertoren in
Schimmert. Rechts in de verte ziet u de kerktoren
van Berg en Terblijt.
Hier ligt ook de wijngaard Wijngaardsberg. Deze
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).
Aan de volgende smalle asfaltweg gaat u L. U
passeert links de rijksmonumentale carré
kasteelboerderij Hoeve Wijngaardsberg (18e/19e
eeuw). De asfaltweg wordt een dalende veldweg
met links van u een rij platanen
3. Let op! 25 meter voorbij de rij platanen en waar
het bos begint, gaat u aan de 4-sprong R het
smalle pad omhoog. (U verlaat hier de gele route).
Negeer bospaadje links omlaag en volg RD het
pad met links de steile boshelling en rechts een
akker.
(Even verder passeert u een zitbank, die in de
schaduw (schjem) van het bos staat).
Een eindje verder wordt het pad een dalend pad
en
beneden
bij
enkele
oude
liggende
boomstammen een stijgend bospad. Negeer
zijpaden links omlaag en volg het bospad circa
500 m boven door het hellingbos genaamd
Vliekerbos. Een eind verder ziet u links beneden
Landgoed (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).
Aan de kruising gaat u RD en loop even verder
beneden over het vlonderpad langs een
waterpoel. 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. Beneden
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gaat u aan de 3-sprong bij 2 mergelpilaren en
voor brug over de Vliekerwaterlossing R het
bospad omhoog met links beneden het beekje,
dat via de Watervalderbeek in de Geul stroomt.
Negeer boven zijpad scherp rechts. Aan de
smalle asfaltweg gaat u R omhoog.
4. Na 100 m aan het einde van het links gelegen
weiland, gaat u L over het brede graspad gelegen
tussen haag en afrastering. (Boven ziet u schuin
links de St Catharinakerk (1904) in Ulestraten).
Beneden aan de asfaltweg gaat u R omhoog. Vlak
daarna gaat u L (geel/blauw) over de
asfaltweg/veldweg. De veldweg buigt bij grote
loodsen van loonbedrijf naar links en wordt een
breed pad gelegen tussen twee hagen. In
Ulestraten gaat u aan de 4-sprong RD
(blauw/geel/De Steeg) over de klinkerweg. Aan de
3-sprong gaat u L (geel/blauw) langs huisnr. 8.
Aan de T-splitsing gaat u L (geel/blauw) omlaag.
Meteen voorbij huisnr. 25
en bij de
rijksmonumentale Ulestraterhof (1649/huisnrs.
19-19A) met de mooie binnenplaats gaat u R
(Daniëlssteeg).
(Als u wilt pauzeren, kunt u hier RD lopen. Na 150 m
komt u tegenover de St. Catharinakerk (1904) bij de
leuke brasserie Brocante. Open woensdag t/m
zaterdag vanaf 16.00 uur, zondag vanaf 12.00 uur).
5. Aan de 3-sprong, met voor u het sportcomplex
van R.K.U.V.C., gaat u R (Zonkampweg) over de
velweg, die u circa 750 m RD volgt. Aan de
doorgaande weg gaat u L (blauw) met voor u de
St Remigius kerk (1924-1926) in Schimmert met
de 65 m hoge kerktoren. Na 200 m gaat u bij bord
“Einde Zone 60” schuin R (blauw/rood) 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.
Nu horeca).
Negeer na 350 m graspad schuin rechts en volg
verder de licht stijgende veldweg RD (rood). Aan
de kruising gaat u L (rood) omhoog. Boven bij
melkveebedrijf wordt de veldweg een asfaltweg.
Aan
volgende
kruising
bij
hoge
telecommunicatiemast gaat u R (rood/groen)
omhoog met links het sportcomplex van
Schimmert. Voor de hoge afrastering en bij
beukenhaag gaat u L (rood) over het graspad met
links de beukenhaag en rechts de hoge
afrastering. Even verder buigt het pad rechts
omlaag en beneden buigt het pad naar links met
rechts van u achtertuinen. Na 250 m gaat u aan
de asfaltweg in Klein Haasdal L. Aan de rotonde
gaat u RD en u komt meteen links bij Brasserie
Bie Ein, de sponsor van deze wandeling, waar u
binnen of op het terras nog iets kunt eten of
drinken.
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