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Tijdens deze heuvelachtige wandeling met weidse uitzichten wandelt u eerst langs de mooie vijvers van Nierhoven
en dan loopt u een prachtig stuk langs de Platsbeek tot in de buurtschap Tervoorst. Via graspaden loopt u
omhoog naar het Plateau van Schimmert en dan loopt u door de mooie buurtschappen Brand en Terstaten waar
mooie monumentale huizen staan. Dan loopt u weer naar het Plateau van Schimmert waar u lekker kunt uitwaaien
en via een leuk slingerend bospaadje over een dijk loopt u terug naar Nuth waar u aan het eind nog even naar de
gezellige brasserie De Pletsmolen kunt lopen. U kunt de route ook starten bij de mooie B&B Hof 7tien90.
Startpunt: Openbare grote parkeerplaats aan de Slagboomsweg in Nuth (Aan de Platsbeek/bij het kerkhof).
Startpunt: B&B Hof 7tien90, Kamp 3, Nuth. Tel: 06-36567241.
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1190. NUTH 8 km
Start Hof7tien90:
Met uw rug naar de B&B gaat u R. Aan de 3sprong bij stenen wegkruis gaat u R
(Slagboomsweg)
omlaag.
Tegenover
de
begraafplaats (bijna einde begraafplaats) gaat u R
(blauw) via het ijzeren hekje het weiland in. Ga nu
verder bij **** in punt 1.
1. Met uw rug naar de grote parkeerplaats gaat u
R (blauw) het klinkerpad/asfaltweg omhoog. 10
meter voorbij ingang kerkhof gaat u bij breed
ijzeren hek L (blauw) via ijzeren hekje het weiland
in. **** Steek RD het weiland over, ga door het
houten klaphek en loop RD (blauw) door de
boomgaard met rechts afrastering. Via volgend
klaphek verlaat u de boomgaard en volg het
paadje langs de haag. Aan de asfaltweg gaat u L
omlaag. Beneden aan de 3-sprong bij zitbank en
groot wegkruis type vliegermodel gaat u R.
(Hier ziet u voor u de Pletsmolen, een leuke
brasserie met terras om straks de wandeling af te
sluiten).
Na 100 m gaat u L (Platsmolenpad/blauw) over
het (vlonder)pad. Aan de mooie visvijvers in de
buurtschap Nierhoven gaat u L (blauw) over het
asfaltpad.
(Rechts boven ziet u het witte landhuis “Huis
Nierhoven” uit circa 1550).
Aan de T-splitsing bij brug gaat u L omhoog.
Meteen daarna bij zitbank en infobord gaat u R
met rechts de volgende visvijver. Aan 3-sprong
gaat u L over het asfaltpad en u verlaat de vijvers.
Meteen daarna aan de volgende 3-sprong voor
dierenweide gaat u L over het asfaltpad met links
het meanderende Platsbeekje.
2. Aan de 4-sprong bij brug gaat u RD over het
bospad verder langs het Platsbeekje, een
zijbeekje van de Geleenbeek. Aan de 3-sprong bij
klinkerweg en picknickbank gaat u L over het
klinker- tegelpad verder langs de beek. Voorbij
brug over de Platsbeek gaat u L de asfaltweg
omhoog. Boven aan de T-splitsing in de
buurtschap Tervoorst gaat u R.
(Na 150 m passeert u rechts de voormalige
basisschool de Populier (nr.90)).
Aan de 4-sprong bij picknickbank en bij het links
staande bijzondere weg(boom)kruis gaat u RD
(Horenweg). Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u
verder RD (Horenweg). Na 100 m gaat u bij
ijzeren toegangshek van regenwaterbuffer L de
veldweg omhoog. Boven voor akker maakt het
pad een haakse bocht naar rechts. Volg geruime
tijd het smalle pad dat nog 3 haakse bochten
maakt.

(U loopt hier aan de rand van het Plateau van
Schimmert. Na de derde haakse bocht ziet u schuin
rechts voor u de Remigiuskerk in Schimmert).
Beneden gaat u R de grindweg omlaag. Negeer
zijpaden.
3. Beneden gaat u bij zitbank R (groen/witrood/Branterweg) de asfaltweg omhoog.
(Omlaag lopend passeert u in het gehucht Brand
enkele monumentale boerderijen (nrs. 22 t/m 16) uit
de 18e eeuw).
Aan de 3-sprong gaat u L (Terstraten/wit-rood)
omlaag. U steekt de Platsbeek over. Meteen
daarna gaat u bij zitbank en voor het
plaatsnaambord Terstraten R (Driesschenweg/
blauw) over de veldweg.
(Links ziet u in de buurtschap Terstraten de mooie
klokgevel van de witte hoeve uit 1740).
Boven aan de asfaltweg meteen voorbij de mooie
rijksmonumentale carréboerderij (no. 2) uit 1733
gaat u L (groen/wit-rood) de holle verharde
veldweg omhoog. Negeer zijweg scherp rechts en
loop RD (groen/wit-rood) verder omhoog. Vlak
daarna gaat u aan de 3-sprong bij veldkruis RD
(wit-rood) verder omhoog. Steek bij zitbank en
regenwaterbuffer de voorrangsweg over en loop
RD (blauw/wit-rood) de veldweg omhoog.
(Boven ziet u voor u een huisje dat staat bij het
vliegveld van modelvliegclub Thermiek “58).
Na bijna 500 m gaat u aan de 3-sprong bij ingang
van regenwaterbuffer R de veldweg omhoog
langs gasleidingpaal Q8291.
4. Bij landbouwbedrijf Meels–Agro BV wordt de
veldweg een asfaltweg. Steek de doorgaande
weg over en loop RD (blauw) over de veldweg, die
u geruime tijd RD volgt en die een eindje verder
links omhoog buigt.
(Waar boven de veldweg rechts omlaag buigt, ziet u
voor u in de verte het grote witte gebouw van het
Zuyderland ziekenhuis in Heerlen met links daarvan
boven de hoogst gelegen woontoren van Nederland
(Parc Imstemrade)).
Na 800 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing
bij uitstroom van regenwaterbuffer Wienweg R de
holle veldweg omlaag. Na 100 m gaat u aan de 3sprong L het pad omhoog. Vlak daarna voorbij
grote platte zwerfsteen gaat u R het paadje
omhoog en volg nu geruime tijd het slingerde
bospaadje over de dijk met links beneden het
industrieterrein de Horsel. (Let hier op
mountainbikers!). Na 200 m buigt het paadje

scherp links omlaag. Beneden buigt het pad naar
rechts.
(Mogelijk ruikt u hier de lekkere geur van wafels van
het bedrijf Wafel Janssen).
200 m verder op de hoek van weiland buigt het
paadje naar rechts met links beneden het grote
gebouw van MAKRO Nuth. Aan de rand van de
bebouwde kom van Nuth gaat u L. Aan de 3sprong bij verkeersspiegel RD. Aan de volgende
3-sprong, met links een doodlopende weg, loopt
u RD.
(U passeert hier het mooie rijksmonumentale
voormalig boerderijtje (1720) met huisnr. 3, het
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onderkomen van B&B Hof7tien90, de sponsor van
deze wandeling).
Aan de 3-sprong voorbij de voormalige
carréboerderij (nr. 2) met boven de poort een
sluitsteen met de tekst “IHAMIL 1786” gaat u bij
stenen wegkruis R (Slagboomsweg) omlaag en
na 150 m komt u weer bij de grote parkeerplaats.
(Als u naar de leuke brasserie Pletsmolen wilt lopen
(200 m), ga dan met uw rug naar de parkeerplaats L.
Vlak voor de brug gaat u R over het voetpad met
links het Platsbeekje. Aan het eind loopt u RD en dan
komt u meteen bij de brasserie met het leuke terras).
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