1143. NUTH 12 km – 5,6 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u eerst even door weilanden en over een leuk bospaadje. Dan loopt
u omhoog naar een plateau. Vervolgens loopt u omlaag naar de buurtschap Grijzegrubben en dan wandelt u langs
de buurtschap Terstraten. Dan struint u geruime tijd door de velden tot de rand van de buurtschap Helle en via
een prachtige paadje langs de Platsbeek komt u in de buurtschap Aalbeek (met het leuke wandelcafé De
Wandelgids, fijne pauzeplek). Er staan onderweg genoeg zitbanken. Dan loopt u via het Plateau van Schimmert
naar de rand van Nuth. Via mooi paadje langs de Platsbeek komt u bij de prachtige visvijvers in Nierhoven (Nuth)
en dan bent u ook zo bij de brasserie met het mooie terras.
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Startpunt: Brasserie Pletsmolen, Platsmolenweg 11, Nuth. Open dagelijks vanaf 11.00 uur. Maandag en
dinsdag gesloten. (Parkeer op de parkeerplaats). U kunt de route inkorten tot 5,6 km wat ook een leuk rondje
is.
U kunt de auto ook parkeren op de vlakbij de brasserie gelegen grote parkeerplaats aan de Slagboomsweg
bij het kerkhof. Start dan bij **** in punt 1
U kunt ook starten nabij de kapel in Aalbeek, Nieuwenhuisstraat 61, Aalbeek. Parkeer langs de weg. Start
de tekst dan in punt 4 vanaf ***. U kunt dan na 6 km pauzeren bij de sponsor.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,98 km

2.50 uur

46 m

69 m

1143. NUTH 12 km – 5,6 km
1. Met uw rug naar de toegangspoort van de
brasserie gaat u R omhoog. Meteen daarna gaat u
voorbij huisnr. 20 schuin L over het voetpad met
rechts de Platsbeek. Aan de doorgaande weg
gaat u L met rechts een grote parkeerplaats naast
het kerkhof (Slagboomsweg). **** Voorbij deze
parkeerplaats gaat u 10 m verder, tegenover
kerkhof, L (blauw) via het ijzeren poortje het
weiland in. Steek RD het weiland over, ga door
het klaphek en loop RD (blauw) door de
boomgaard. Aan het eind gaat u in de rechter
hoek door het ijzeren klaphek en volg het paadje
langs de haag. Aan de asfaltweg gaat u R
omhoog. Aan de T-splitsing bij verkeersspiegel
gaat u L. Vlak daarna gaat u tegenover huisnr. 11
R over het brede graspad. Het pad wordt bij het
Makro gebouw een smal paadje dat even verder
naar links buigt met links afrastering. Volg daarna
het paadje door de bosstrook met rechts beneden
het industrieterrein de Horsel. Aan de Y-splitsing
(slecht te zien) gaat u R met rechts beneden het
industrieterrein. (Mogelijk ruikt u de lekkere geur
van wafels van het bedrijf Wafel Janssen). Aan het
eind buigt het pad scherp links omhoog en volg
dan boven het leuke paadje over de “dijk” door
de bosstrook. Na 200 m gaat u aan de 3-sprong
voor hek bij platte grote zwerfsteen L het bospad
omlaag.
2. Aan de T-splitsing gaat u R de holle weg
omhoog. Aan de Y-splitsing bij uitstroom van
regenwaterbuffer Wienweg gaat u L (blauw) de
veldweg omhoog, die boven enkele bochten
maakt. Na circa 800 m gaat u aan kruising bij
akkerbouwbedrijf Meels Agro BV L (blauw) de
asfaltweg omlaag. Na 500 m gaat u beneden in de

buurtschap Grijzegrubben aan de 3-sprong bij
Mariakapel (1945) RD (Maastrichterweg).
(Op de plek van de kapel stond in 1944 een kruis.
Dat werd door de bevrijders echter per ongeluk
omgereden. Om de herinnering aan dat kruis te
bewaren en als dank voor het feit, dat men de oorlog
goed was doorgekomen, heeft men in 1945 deze
kapel gebouwd).
Na 10 m gaat u schuin L (groen) over het graspad
dat een hol stijgend bospad wordt. Boven aan de
T-splitsing bij veldkruis gaat u L (groen) de holle
veldweg, waarin een grote dassenburcht ligt,
omlaag. Negeer zijpad schuin links omhoog.
Beneden aan de T-splitsing gaat u R (blauw) over
de asfaltweg en u passeert meteen rechts de
mooie rijksmonumentale carréboerderij (no. 2) uit
1733. Voorbij de vakwerkhoeve wordt de
asfaltweg een dalende veldweg. Aan de Tsplitsing bij zitbank gaat u L over de asfaltweg.
(Hier aan de T-splitsing ziet u rechts in de buurtschap
Terstraten de mooie klokgevel van de witte hoeve uit
1740).
U steekt de Platsbeek over. Aan de volgende Tsplitsing gaat u L (Horenweg).
3. Meteen voorbij huisnr. 50 gaat u R de veldweg
omhoog.
(Degene die 5,6 km loopt, gaat hier RD. Aan de 3sprong in de buurtschap Tervoorst gaat u RD. Vlak
daarna aan de 4-sprong bij bijzonder wegkruis gaat u
verder RD (Voorsterstraat). Ga dan verder bij **** in
punt 5).

Bijna boven gaat u R over het smalle pad gelegen
tussen akkers. (In de zomer kan het gras hier soms
hoog staan. U ziet hier links een wit huis dat staat
aan de doorgaande weg tussen Nuth en Hulsberg).
Bij weiland maakt het smalle pad twee haakse
bochten. Voor rij bomen gaat u L over het smalle
(gras)pad met links een akker en rechts
grasland/weiland.
(U loopt nu dus parallel aan de links in de verte
gelegen doorgaande weg. Voor u ziet u hier de
kerktoren van de St. Remigiuskerk in Schimmert).
Bij haag gaat u RD verder over het paadje met
links een akker en rechts struikgewas. Beneden
buigt het paadje naar links. Aan de verharde
veldweg gaat u scherp R. Na 10 m gaat u L
(groene pijl) het brede graspad, later smal pad,
gelegen tussen akkers omhoog. Negeer boven
zijpaadje links naar infobord “vliegend hert” en
volg RD (groen pijl) het paadje dat een mooi
dalend hol bospad wordt. Aan de 3-sprong bij
ijzeren doorgang gaat u L het bospad verder
omlaag. Beneden aan de T-splitsing bij
varkensruggen, stenen herdenkingskruis en
zitbank ter nagedachtenis aan Paul Baggen gaat
u R (bruin/blauw).
4. Na 30 m gaat u bij trafokast L
(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)
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 in de buurtschap
Aalbeek gaat u bij picknickbank L (bruin/blauw)
de doorgaande weg omhoog.
(Even verder ziet u links bij toegangshek van weiland
mogelijk alpaca’s).
**** Voorbij huisnr. 52 en de O. L. Vrouw van het
Heilig Hart kapel
gaat u bij zitbank en
verbodsbord schuin L (blauw/rood/bruin) de
veldweg omhoog, die een holle stijgende veldweg
wordt.
(Tegenover het leuke wandelcafé Onder de Poort,
fijne pauzeplek. Deze kapel is in 1952 gebouwd door
de Jonkheid Aalbeek om jaarlijks dienst te doen als
rustaltaar bij de processie).
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Bijna boven aan de 3-sprong gaat u L (blauw) het
pad omhoog. Aan de kruising bij veldkruis op het
Plateau van Schimmert gaat u RD. Voorbij
hoogspanningskabels steekt u de doorgaande
weg over en gaat u L over het fietspad. Na 30 m
gaat u bij verbodsbord R over veldweg. Negeer
meteen breed graspad rechts.
(Schuin rechts beneden ziet u de buurtschap Vink.
Rechts in de in de verte ziet u de 520 m lange
overdekte skibaan SnowWorld in Landgraaf, die
gelegen is op de helling van de steenberg van de
voormalige steenkolenmijn Wilhelmina en waarop
bijna 10000 zonnepanelen zijn aangebracht. Rechts
in de verte ziet u ook de hoogstgelegen woontoren
van Nederland “Parc Imstenrade” (De woontoren
achter het witte gebouw (Zuyderland ziekenhuis) in
Heerlen).
Na 500 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing
L. Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u L over
de asfaltweg en u passeert even verder
manege/paardenpension/café De Blauwe Steen
met leuk terras.
5. 50 meter voorbij de manege gaat u aan de 3sprong bij zitbank, poëziezuil en verbodsbord R
over veldweg. Aan de 3-sprong bij verbodsbord
gaat u RD met rechts de bosrand. Negeer
bospaden rechts. Aan de kruising bij 't
Sjtaeveshuuske
kapelletje
gaat
u
RD
(groen/blauw) met rechts de bosrand.
(Dit is de oudste kapel van Wijnandsrade: 't
Sjtaeveshuuske; vernoemd naar de
heilige
Stephanus, patroonheilige van de parochie. Al in
1697 wordt melding gemaakt van een processie die
vanuit de parochiekerk naar de ‘St. Stevenskapel’
trok. De huidige kapel dateert uit 1922).
Na 200 m passeert u rechts een zitbank. 100
meter verder gaat u aan de 3-sprong L de
veldweg omlaag.
(Schuin rechts voor u in de verte ziet u de 41 m hoge
witte watertoren in Vrieheide/Heerlen).
Aan de 3-sprong gaat u L over het smalle pad.
(Rechts ziet u sportcomplex Kollenberg in Nuth). Bij
ingang van weiland wordt het smalle pad een
breed dalend pad. Beneden aan de rand van Nuth
steekt u de doorgaande weg over en gaat u L
(rood) over het trottoir omhoog. Negeer zijwegen.
Na 500 m gaat u boven bij verzorgingshuis “Op
den toren” aan de voorrangsweg L over het
trottoir omhoog. Na 100 m gaat u tegenover
huisnr. 73 en muurkruis bij verbodsbord en
boomzitbank R de asfaltweg omhoog. Voorbij
volgende zitbank en de windmolen van
Hunnecum (1862) wordt de asfaltweg een dalende
(holle) veldweg. Beneden aan de kruising bij
bijzonder wegkruis in de buurtschap Tervoorst
gaat u R (groen/rood/blauw/Voorsterstraat). ****
(Even verder passeert u links de voormalige
basisschool De Populier (huisnr.90)).

6. Aan de 3-sprong bij huisnr. 70 gaat u L (blauw)
de doodlopende weg omlaag. Tegenover huisnr.
11 gaat u R (Pescher Vaart/blauw) over het
tegelpad. Via brug steekt u de Platsbeek over.
Bij
picknickbank gaat u R (Grijzergrubber
Kerkpad/blauw) over het pad met rechts de
meanderende Platsbeek. Aan de kruising bij de
brug gaat u RD (blauw) verder langs het beekje.
Aan 3-sprong bij dierenweide gaat u R over het
asfaltpad. Meteen daarna gaat u aan de Tsplitsing voor vijver R. Aan de T-splitsing bij
infobord “Geleenbeekdal” gaat u L. Na 10 m, vlak
voor brug, gaat u aan de 3-sprong R (blauw) met
links de volgende vijver (visvijvers Nierhoven).
Aan de 3-sprong bij ijzeren poortje gaat u R
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(blauw) over het (vlonder)pad met links de
haagbeuk.
(Voor u ziet u boven de St Bavokerk waarvan de
toren en het eerste deel van het schip uit 1763
dateren).
Aan de asfaltweg gaat u R (blauw). Aan de 3sprong RD. U komt meteen rechts bij brug bij De
Pletsmolen, de sponsor van deze wandeling,
waar u binnen of op het leuke terras iets kunt
eten of drinken. De uitbater verneemt graag wat u
van de wandeling vindt. Probeer eens het
speciaal bier “Pletske dat door de Gulpener
bierbrouwerij speciaal voor de brasserie de
Pletsmolen is gebrouwen.

De Pletsmolen (links van de brasserie) was oorspronkelijk een door water aangedreven bovenslagmolen aan de
Platsbeek. De oudste vermelding van de Pletsmolen dateert uit 1697.Eind jaren '60 van de vorige eeuw werd het
molenbedrijf buiten werking gesteld. Er zijn plannen om de molen in de komende jaren te restaureren.
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.

