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Een route met hellingen langs o.a. het prachtige kasteel St. Gerlach en door het Ravens- en Kloosterbosch.  
Boven op aan de rand van het Plateau van Schimmert heeft u rondom mooi weids uitzicht. Na afloop kunt u 
bij de sponsor binnen of op het terras nog iets eten en drinken. 
 
Startpunt: Café De Holle Eik,  Baron de Selysstraat 4,  Houthem. 
 

 
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,94 km  2 uur  76 m  120 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.deholleeik.nl/
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122. HOUTHEM 8,9 km 
 
1. Met uw rug naar het café gaat u L. Aan de T-
splitsing gaat u L met rechts van u de kerkmuur. 
Waar de klinkerweg naar links buigt, loopt u bij 
kanon RD het Prinses Julianapark binnen.  
 

(Bij het begin van het pad staat links een kanon. Dit 
is geplaatst t.g.v. het 400 jarig bestaan van de 
schutterij St. Martinus uit Houthem St. Gerlach. Als u, 
voordat u het park inloopt, meteen R gaat dan komt u 
via het kerkhof bij  de mooie Sint Gerlachuskerk 
(1720) met het prachtige barokke interieur. Moet u 
beslist doen. U kunt dan ook een bezoek brengen 
aan de schatkamer van St. Gerlachus).  
 

Negeer zijpaden en loop RD (geel/zwart) over het 
pad met rechts van u het grote grasveld waarop 
meestal veel kunstwerken staan en links van u 
het grote St. Gerlach Paviljoen met unieke 
congres- en vergaderruimten.  
 

(Rechts ziet u het rode hotel Château Sint Gerlach. In 
het hotel, de voormalige pachthoeve van het klooster,   
hebben diverse belangrijke wereldleiders overnacht 
o.a. in 1991 de toenmalige president van Frankrijk 
François Mitterand en in 2005 de toenmalige 
president Bush van de Verenigde Staten, maar ook 
de popsterren Bruce Springsteen (2012) en The 
Rolling Stones (2014), die optraden tijdens Pinkpop.  
 

Het prachtige gebouw (scherp) rechts is het 
voormalig Norbertijnen klooster dat gebouwd is in 
1201 in de nabijheid van het graf van ridder 
kluizenaar Gerlachus, die overleed in 1164 of 1165. 
Dit dubbel klooster werd aanvankelijk door mannen 
en vrouwen bewoond maar werd na 1218  een 
adellijk vrouwenstift. In het begin van de 18e eeuw 
werd het ingrijpend verbouwd/vernieuwd. In 1786 
verlieten de zusters het klooster. Nu is er restaurant 
“Château Sint Gerlach” en “bristrot de Liège” in 
gehuisvest).  
 

Voorbij de parkeerplaats gaat u L (Joseph Corneli 
Allée/geel) de asfaltweg door de kastanjelaan 
omhoog. 
 

(Als u hier aan de asfaltweg R gaat en meteen 
daarna bij groot infobord “Ingendael” L gaat, dan 
komt u na 100 m bij de Gerlachus put (eerste 
vermelding 1227). De huidige stenen put dateert van 
rond 1700).  
 

Steek boven de  doorgaande weg over en ga R. 
Vlak daarna gaat u bij de monumentale 
carréboerderijen (nr. 11 (1729), nr. 20 (1683)  en 
nr. 22 (1683)  L (Vauwertstraatl) de smalle 
asfaltweg omhoog. Negeer zijwegen en loop RD 
onder het spoor- en autowegviaduct door. Aan de 
T-splitsing na autowegviaduct gaat u R 
(zwart/blauw). Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat 
u weer R (blauw).  

2. Beneden aan T-splitsing gaat u L (blauw) de 
doorgaande weg omhoog. 
 

(Rechts ziet u hier de enige dalbrug van Nederland. 
Loop achter elkaar, want het kan hier soms druk zijn). 
 

Let op! Omlaag lopend gaat u na 200 m bij 
zwerfstenen en zijweg rechts omlaag via klaphek 
over het rechts (blauw/zwart) van de doorgaande 
weg gelegen pad lopen. Vlak daarna bij 
doodlopende weg (Beekstraat 2-4) loopt u RD 
door het klaphek met links een haagbeuk.  Na 
ruim 100 m gaat u  na volgend klaphek R 
(blauw/zwart) en via weer een klaphek het smalle 
pad omlaag met rechts een meidoornhaag. 
Beneden voorbij bruggetje buigt het pad naar 
links met links het meanderende  Strabeekje, dat 
in het natuurgebied Ingendael in de Geul stroomt.  
Blijf het beekje beneden langs de bosrand RD 
volgen. Negeer twee brede bospaden rechts 
omhoog.  
 

(Een eind veder ziet u links boven het mooie met 
mergelstenen gebouwde herenhuis horend bij Hoeve 
Holswick (17e/18e eeuw).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L (blauw/zwart) de 
veldweg omhoog. Boven bij de voormalige 
woning van de bekende beeldend kunstenaar 
Charles Eyck wordt de veldweg een asfaltweg en 
even verder ziet u rechts boven een in weiland 
staan kleurrijk kunstwerk. Aan de 3-sprong bij 
wegkruis (1994) gaat u RD (blauw/zwart).  Loop 
over het rechts gelegen  hoger pad dat parallel 
loopt aan de links beneden gelegen asfaltweg. 
Let op! Na 250 m, einde pad en waar de asfaltweg 
naar rechts buigt,  gaat u L (blauw/zwart) het steil 
paadje omhoog. 
 

3. Boven aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L 
(zwart/blauw) de veldweg omlaag.  
 

(Hier op de Kleverberg ligt de kleine joodse 
begraafplaats van Schimmert (1882) bestaande uit 4 
grafstenen, oorspronkelijk 7. De steentjes op de 
grafstenen worden achtergelaten door de bezoekers 
aan de graven. De joodse begraafplaatsen worden 
aangelegd voor de eeuwigheid tot de 
wederopstanding der doden in de Messiaanse tijd 
zoals de joodse profeten voorspeld hebben). 
 

Aan de T-splitsing bij stenen veldkruis gaat u L 
(zwart/blauw) over de veldweg, die even verder  
een mooi stijgend hol pad wordt waarin een grote 
dassenburcht ligt. Bijna boven aan de 3-sprong 
gaat RD over het graspad gelegen tussen akkers 
met rondom weids uitzicht. U passeert een 
alleenstaande holle eik.  
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(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 (2017) 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).  
 

4. 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 aan de T-splitsing R (geel/blauw) 
over de veldweg. Aan de 3-sprong gaat u R 
(geel/blauw) omhoog. Boven aan de 3-sprong bij 
veldkruis en twee zitbanken gaat u L (groen).  
 

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

Aan de T-splitsing gaat u L (groen/geel). Voor 
vakwerkhuis gaat u R (groen/geel). 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 zij ingang en 
afrastering van Château L'Ermitage), dan komt u na 
50 m bij de grote bijzondere in 2012 gerestaureerde 
Calvariekapel. Hier staat ook een infobord).  
 

5. Beneden buigt het pad naar rechts (geel/groen) 
en wordt een asfaltweg, parallel aan de autoweg.  
 

(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 gaat u L (geel/rood) onder het 
autowegviaduct door. Aan de T-splitsing bij 
wegkruis gaat u L (zwart/geel). U loopt nu parallel 
aan de spoorlijn Maastricht-Heerlen. Steek aan de 
ongelijke 4-sprong bij het voormalig 
stationsgebouwtje Houthem–St. Gerlach R (geel) 
de spoorwegovergang over en loop RD omlaag.  
 

(Het stationsgebouw dateert uit 1903 en werd in 1938 
verbouwd; het houten gebouwtje is het enige 
overgebleven houten stationsgebouw van Nederland. 
Nu is het een vakantiewoning).  
 

Beneden aan de  voorrangsweg gaat u R (geel) 
richting Meerssen. (De huisnrs. gaan eerst omhoog 
tot nr. 78. Daarna heet de weg Vroenhof). 
 

6. Na 300 m gaat u tegenover huisnr. 24 via 
zebrapad L over het voetpad. Aan de asfaltweg 
gaat u RD. Waar de weg naar links draait, gaat u 
R de trappen omlaag (voetpad). Aan de T-splitsing 
gaat u L langs de speeltuintje en volg het smalle 
pad, gelegen  tussen  afrastering. Aan de T-
splitsing gaat u L. Het pad wordt een asfaltweg. 
Aan de T-splitsing gaat u L (geel). 
 

(Als u hier even RD de inrit naar Adelante inloopt, 
dan ziet u rechts  het bijzondere Ronald McDonald 
Huis, het eerste in Europa dat verbonden is aan een 
revalidatiecentrum. Het gebouw is het eerste 
Nederlandse Hundertwasser project (Oostenrijkse 
kunstenaar/architect). Hier kunnen gezinnen met een 
gehandicapt kind vakantie vieren en toch gebruik 
maken van de noodzakelijke revalidatie. De route 
volgend passeert u links de prachtige villa 
“Wilhelmina” (nr. 60) daterend uit 1902. De villa werd 
gebouwd als dependance van hotel Cuypers-Linssen 
(nu hotel Bel Air)).  
 

Negeer zijweg links. Aan de 3-sprong bij de 
Gerlachuskapel (1870) gaat R (Onderstestraat/ 
geel). Negeer zijweg links.   
 

(U passeert links bij huisnr. 18 een prachtige 
mergelwoning, de voormalige pastorie (1874)).  
 

Neem nu de volgende weg L en u komt weer bij 
het café, de sponsor van de wandeling, waar u 
binnen of op het terras nog iets kunt eten en 
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.   


