1090. SCHIMMERT 11,2 km
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Tijdens deze gemakkelijke en rustige wandeling loopt u via veldwegen over het Plateau van Schimmert (lekker
uitwaaien) waar u rondom weids uitzicht heeft. U verlaat meteen via leuk paadje de bebouwde kom en dan
wandelt u via veldwegen naar de buurt Kruis en langs de buurtschap Oensel. Door velden loopt u vervolgens
naar het dorp (Groot) Genhout en via pad langs de Platsbeek komt u aan de rand van Aalbeek. Via veldwegen
komt u weer in Schimmert bij het startadres. Bijna aan het eind van de wandeling kunt ook nog het leuke
boerderijmuseum bezoeken, zeker doen! Neem zelf proviand mee. Onderweg staan voldoende zitbanken. Bij de
brasserie is een ruim terras. U kunt ook starten in Genhout aan de Grootgenhouterstraat 74 en dan pauzeren bij
Brasserie Bie Ein. Ga dan verder bij **** in punt 2.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,17 km

2.25 uur

39 m

45 m

blz 2 van 3

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).

1090. SCHIMMERT 12,2 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)
(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).
U loopt de buurtschap Klein Haasdal binnen.
(Even verder passeert u links de St. Rochuskapel
(1873, die in 1934 door de Jonkheid van KleinHaasdal op deze plek is 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 gaat u R de smalle holle
asfaltweg omlaag. Aan de kruising bij hoge gsmmast en rechts het sportcomplex van Schimmert
gaat u RD over de veldweg. Aan de 4-sprong gaat
u bij verbodsbord RD de veldweg omhoog.
(Rechts ziet u de kerktoren van de St. Remigiuskerk,
die u tijdens deze wandeling vaak zult zien).
Aan de doorgaande weg gaat u L omlaag. Na
100 m gaat u aan de 4-sprong bij Mariakapel
(1937), stenen wegkruis en zitbank R (Kruisstraat)
omhoog en u loopt de buurt Kruis binnen. Let
op! Na
10 m gaat u bij plaatsnaambord
Schimmert L de smalle asfaltweg omhoog, die
vlak daarna boven een licht dalend (gras)pad
wordt. Steek voorbij bijzonder veldkruis en bij
woning met hoog geplaatste waterkraan in muur
de asfaltweg over en loop bij muurkruis RD over
de asfaltweg, die een eindje verder voorbij
“kniphuisje”(nr. 86/2022) een licht dalende
veldweg wordt. Aan de 3-sprong gaat u RD verder
omlaag met links woningen in de buurtschap
Oensel.
2. Aan de T-splitsing gaat u R over de veldweg
met rondom weids uitzicht.
(Rechts ziet u de kerk in Schimmert en voor u ziet u
de groene kerktorenspits van de St. Hubertuskerk
(1936-1937) in Groot Genhout.
100 m verder
Hubertusmolen).

ziet

u

schuin

links

de

Sint

Na 500 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank R (rr.
16) omhoog met links de bosstrook. Aan de Tsplitsing gaat u L verder omhoog. Boven aan de
3-sprong gaat u R (Ommetje Genhout).
(Hier heeft u weer mooi zicht op de Sint
Hubertusmolen
(1802).,
een
standerdmolen
getimmerd van hout).
Aan de kruising bij zitbanken, wegkruis en rechts
de rijksmonumentale carréboerderij Bovenste
Hoeve van Printhagen (1806), die bestaat uit drie
losse vleugels om een ruime binnenplaats, gaat
u RD (Ommetje Genhout) over de smalle
asfaltweg.
(De tekst bij het wegkruis bevat een chronogram (de
hoofdletters stellen Romeinse cijfers voor). Als je per
regel de cijfers optelt, krijg je de getallen 16, 171,
672, 1011, 123 en 18. Deze getallen opgeteld levert
2011, het jaar waarin dit kruis geplaatst is).
Aan de 3-sprong gaat u R (Printhagen 1-2-2A).
Voorbij de rijksmonumentale Benedenste Hoeve
van Printhagen (1744/huisnr. 2a), die gebouwd is
rondom twee binnenplaatsen, gaat u aan de 3sprong bij verkeersspiegel L (pijl) over de
veldweg.
(Meteen links ziet u de mooie in- en uitgezwenkte
topgevel met speklagen van mergel. Bij ingang (nr. 2)
passeert u het voormalig bakovenhuis van de hoeve).
Aan de T-splitsing in Groot Genhout gaat u R
(Grootgenhouterstraat) langs huisnr. 74. ****
Tegenover huisnr. 68 gaat u bij groot muurkruis
type vliegermodel en bij verbodsbord L
(Holterweg) over de veldweg. Aan de 3-sprong bij
ijzeren hek gaat u R over de veldweg. (Hier aan de
3-sprong staat links een zitbank). Aan de 3-sprong
RD. Meteen daarna in de buurt Gebösjelke bij de
Hubertuskapel (1936/zie infobord) en muurkruis
hangend aan de voormalige stroopstokerij van de
familie Luyten (zie infobordje) gaat u R langs de
doorgaande weg.
3. Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u L
(Valkenbergsweg) over de smalle asfaltweg, die
voorbij open koeienstal en verbodsbord een
veldweg wordt met rondom weids uitzicht o. a
rechts op de kerk in Schimmert.

Steek na bijna 700 m aan de rand van Schimmert
de doorgaande weg en loop RD over de smalle
asfaltweg. Aan de kruising bij Mariakapel gaat u
RD.
(De kapel is, getuige de sluitsteen boven de toegang,
gebouwd in 1933 (De Romeinse cijfers MCMXXXIII
staan voor 1933). Ze werd gebouwd op het
grondgebied en in opdracht van de zusters 'Dochters
der Wijsheid' van het Montfortanen klooster).
Na ruim 400 m gaat u aan de 5-sprong (“de vief
waeg”) bij Mariaboomkapel en zitbank t. h. a. Jo
Moors schuin L de veldweg omhoog. (U loopt dus
niet RD de smalle holle veldweg omhoog). Aan de
kruising gaat u RD omhoog. Aan de 3-sprong
gaat u L. Aan de volgende 3-sprong RD. Aan de
smalle asfaltweg gaat u R omlaag, Waar na 200 m
de asfaltweg naar links buigt, gaat u R
(Puttersweg) over de veldweg. Na 50 m gaat u bij
trafokast R (Omlooppad/bruin/wit-rood) door de
nauwe doorgang. Volg nu het stijgende smalle
pad met links beneden het Platsbeekje.
(Een eind verder bij twee houten hekken en bij
hoogspanningskabels passeert u rechts het bord
“Boze moeders”).
U passeert twee nauwe doorgangen en volg RD
het pad door het weiland omhoog met links de
bosrand.
(Boven komt u bij een zitbank, een genietplekje
gelegen op het Landgoed Puttersdael. Meestal hoort
u hier de stilte)
4. Ga door de volgende nauwe doorgang en volg
het pad, dat een eindje verder bij woning een licht
stijgende grindweg wordt met links van u nog
steeds het Platsbeekje. Boven aan de rand van
de buurtschap Aalbeek gaat u bij picknickbank R
de doorgaande weg omhoog en u verlaat meteen
de bebouwde kom. Na 250 m gaat u bij muurkruis
en de mooie speklagenboerderij uit 1829 L
(Haasdallerweg/blauw) de klinkerweg omhoog
(Rechts achter het muurkruis ziet u een oud maar
zeer compleet puthuisje).

blz 3 van 3
Bij huisnr. 1 passeert u de woning van de
bekende voetbaltrainer Sef Vergoossen en wordt
de klinkerweg een stijgende veldweg. Aan de
kruising gaat u RD (groen/blauw/wit-rood)
omhoog richting watertoren van Schimmert.
(De niet meer in dienst zijnde 38
rijksmonumentale is gebouwd in 1927).

m
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Aan de T-splitsing gaat u R (groen) de holle
veldweg, waarin een dassenburcht ligt, omhoog.
Aan de 3-sprong gaat u L (blauw) de veldweg
omhoog richting St. Remigiuskerktoren, die een
totale hoogte heeft van 65 m Aan de smalle
asfaltweg loopt u RD.
(Hier aan de 3-sprong ziet u links het restant
(molenromp) van de voormalige graanmolen “de
Proosdij”, die gebouwd is begin 1800 en waarvan het
bovenste gedeelte in 1962 gesloopt is. Op het
restant, dat voorzien is van een laag kegelvormig dak
staat, een torentje).
Negeer meteen veldweg rechts.
5. Aan de 3-sprong bij
Schimmert gaat u L omhoog.

plaatsnaambord

(Rechts staat een groot Mariabeeld met kind horend
bij het klooster Sainte Marie (1974). Links is de
ingang van de begraafplaats).
Even verder loopt u bij verbodsbord RD over de
grindweg met rechts van u grote achtertuinen.
Aan de 4-sprong bij lantaarnpaal gaat u RD (rood)
met voor u de watertoren.
(Als u het leuke boerderijmuseum wilt bezoeken, gaat
u hier aan de 4- sprong R over het smalle pad. Aan
de doorgaande weg gaat u L (Hoofdstraat). Bij
huisnr. 36 komt u bij het museum. Open van zondag
t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Volg daarna de
Hoofdstraat RD terug naar de brasserie).
Aan de klinkerweg gaat u R omlaag. Steek de
doorgaande weg over en u komt weer bij de
brasserie, de sponsor van deze wandeling, waar
u binnen of op het terras nog iets kunt eten
of drinken..

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.

