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Tijdens deze heuvelachtige rustige wandeling wandelt u meteen via een leuk paadje langs de rand van de
buurtschap Klein Haasdal. Via mooie veldwegen loopt u naar de rand van het Plateau van Schimmert. Via
o.a. het mooie het Kloosterbossch loopt u naar Houthem waar u kunt pauzeren bij café De Holle Eik. U
passeert de prachtige Sint-Gerlachuskerk die u beslist even moet bezoeken en dan loopt u even door het
mooie Prinses Juliana park. Dan volgt een veldweg langs de spoorlijn en dan loopt u door het
Ravensbosch omhoog. U passeert een leuk bosvijvertje met zitbank en dan loopt u langs o.a. een bosrand
en over een veldweg naar Schimmert. De watertoren De Reusch moet u beslist bezoeken!
Startadres: De Reusch Eten & Drinken, De Bockhofweg 1, Schimmert. Tel: 045-4042110. Geopend:
dagelijks vanaf 10.00 uur. Parkeer tegenover de toren op de parkeerplaats.

1228. SCHIMMERT-HOUTHEM 10,6 km
1. Met uw rug naar De Reusch gaat u R. Steek de
voorrangsweg over en ga dan meteen L (blauw)
over de smalle
eenrichtingsweg, die bij
woningen een klinkerweg wordt. Negeer grindpad
rechts. Steek de voorrangsweg over en ga L.
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
(1813), 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 aan de smalle asfaltweg gaat u L
(rood) omhoog. Aan de 4-sprong bij groot H.
Hartbeeld, dat wist dat u langs zou komen, gaat u
RD over het smalle pad met links weer diepe
achtertuinen.
(Het beeld, dat op 7 juni 1928 werd ingezegend door
pastoor Roebroeck van Schimmert heeft sindsdien
op een aantal plaatsen gestaan. Begin 21e eeuw
staat het beeld hier en wordt het onderhouden door
de buurtvereniging Klein Haasdal).
Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw) over de
veldweg. Aan de 4-sprong gaat u L (blauw) de
holle veldweg omlaag.
2. Steek de asfaltweg over en loop RD (blauw) de
holle veldweg omlaag. Aan de voorrangsweg bij
stenen wegkruis en boomkruis gaat u R. Meteen
daarna gaat u bij verbodsbord L de (holle)
veldweg omlaag.
(Hier aan de voorrangsweg ziet u voor u een
Mariakapel (1950)).
Aan de 3-sprong bij stenen veldkruis gaat u RD
(blauw/zwart) over de veldweg, die even verder
een prachtige stijgende holle veldweg wordt.

Bijna boven aan de 3-sprong gaat RD over het
graspad gelegen tussen akkers met rondom
weids uitzicht. U passeert een alleenstaande holle
eik.
(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
(2019) 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).
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 L (blauw/geel) de smalle asfaltweg
omlaag. Voorbij houten wegkruis gaat u aan de 3sprong
R (blauw/geel/zwart) onder het
autowegviaduct door. Ga dan meteen R (blauw)
over het bospad, dat na ruim 300 m links omlaag
buigt. Vlak daarna loopt u in Houthem bij zitbank
RD (blauw/van Caldenborghsweg) door de
lindelaan omlaag. Aan de 4-sprong steekt u RD
(geel/rood) de spoorwegovergang over en loop
verder omlaag.
(Hier aan de spoorwegovergang ziet u links het
voormalig stationsgebouw Houthem-St.Gerlach. dat
dateert uit 1903 en in 1938 werd verbouwd. Het is het
enige overgebleven houten stationsgebouw van
Nederland en doet nu dienst als vakantiewoning).
Steek beneden de doorgaande weg over en ga
dan meteen R de asfaltweg omlaag. Vlak daarna
aan de 3-sprong bij de Schutterhof (nr. 2) met
muurkruis gaat u L (Sint Gerlachusstraat).
Negeer zijweg rechts.

3. Aan de 3-sprong bij de Sint-Gerlachuskapel
(1870) gaat u L. Negeer zijwegen. (Links passeert u
het eetcafé de Holle Eik voor een pauze).
Een eind verder passeert u links bij huisnr. 18 een
prachtige mergelwoning, de voormalige pastorie
(1874)).
Waar de klinkerweg naar links buigt, loopt u bij
kanon RD (zwart/geel) het mooie Prinses Juliana
park binnen waarin meestal vele
mooie
kunstwerken staan.
(Voordat u het park inloopt, kunt u R via het kerkhof
de prachtige Sint Gerlachuskerk uit 1720 met het
prachtige barokke interieur bezoeken. Moet u beslist
doen. U kunt dan ook een bezoek brengen aan de
schatkamer van St. Gerlachus. Er is ook een kapel
met een mooie mozaïekwand. Buiten aan de
kerkmuur bevindt zich het familiegraf van o.a. de
baronnen van Selys).
Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u RD
(geel/zwart). Aan de kruising gaat u L en loop
dan even verder over het klinkerpad met rechts
het grote St. Gerlach Paviljoen met unieke
congres- en vergaderruimten, dat plaats biedt aan
500 personen. Meteen voorbij het paviljoen gaat u
R verder over het klinkerpad met rechts het
paviljoen. Negeer zijpaden.
(Links ziet u de voormalige hoeve Broers (17201723). De boerderij is in eerste instantie gebouwd
door de nonnen van het nabijgelegen voormalig
stift/klooster St. Gerlach).
Aan de T-splitsing, einde paviljoen, gaat u L het
pad omhoog. Bij het kunstwerk (paard) “Bella van
St. Gerlach” gaat u R. Meteen daarna gaat u L
(Joseph Corneli Allée) door de kastanjelaan
omhoog. Steek meteen daarna 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 (Vauwertstraat/
zwart/geel) de smalle asfaltweg omhoog. Een
eindje verder loopt u onder het spoorwegviaduct
door en ga dan meteen R (Meerssenderweg) de
smalle asfaltweg, die vlak daarna een veldweg
wordt, omhoog met rechts de spoorlijn
Maastricht - Heerlen.
(Na 400 m ziet u rechts een mooi landhuis (1860)).
Na bijna 1 km gaat u aan de 3-sprong bij
spoorwegviaduct L de klinkerweg omhoog.
4. Meteen daarna aan de rotonde gaat u L. Na 10
m steekt u via zebrapad de doorgaande weg over
en loopt u bij verbodsbord RD (wit-rood/zwart)
over de smalle asfaltweg die onder het hoge
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autowegviaduct, de enige dalbrug van Nederland,
door loopt. Boven aan de doorgaande weg bij
zwerfstenen gaat u R (blauw/zwart) via klaphek
over het pad. Vlak daarna bij doodlopende weg
(Beekstraat 2-4) loopt u via klaphek RD over het
pad met links de doorgaande weg en rechts een
haagbeuk. Na ruim 100 m gaat u aan het eind van
de haag R (blauw/zwart) via 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.
Na bijna 100 m gaat u aan de 3-sprong R (rood)
het bospad omhoog. Let op! Na 100 m buigt het
pad iets naar links. Meteen daarna bij rood
wandelmarkeringspaaltje gaat u L het smalle
bospad omhoog. (U loopt hier dus niet verder RD
het bredere bospad omhoog). Volg nu het smalle
pad, gelegen in de boshelling van het
Ravensbosch, RD. Na bijna 400 m gaat u aan de
T-splitsing L het bredere pad omlaag. Aan de
volgende T-splitsing gaat u R de bosweg omhoog
langs een zitbank en blijf het pad, dat enkele
bochten maakt, RD volgen. Negeer na 400 m
zijpad links omlaag. 100 m verder gaat u aan de
Y-splitsing L het bospad omlaag.
5. Voorbij houten bruggetje en infobord Groene
Hotspot nr. 5 volgt u het pad langs de bosvijver.
Aan de T-splitsing bij zitbank, een genietplekje,
gaat u R (rood/blauw) met rechts de waterpoel.
Voorbij stalen afsluitboom gaat u aan de kruising
RD (blauw) met rechts een waterpoel en even
verder loopt u het trappenpad omhoog. Volg nu
het bospad RD dat boven langs de bosrand en
weilanden loopt.
(Boven bij weilanden ziet u rechts het voormalig
klooster Ravensbosch (1885/paters Oblaten van de
Onbevlekte Maagd Maria)).
Het pad buigt naar links en wordt een veldweg.
(Voor u ziet u de watertoren van Schimmert. Aan het
eind van deze veldweg passeert u kasteelhoeve De
Bockhof. Het complex bestaat uit een herenhuis en
een pachtboerderij met mooie klokgevel. Het
vierkante torentje dateert uit 1677).
Meteen daarna steekt u bij grote haas en groot
houten muurkruis de voorrangsweg over en loop
RD (groen/De Bockhofweg) Schimmert binnen. U
komt weer bij De Reusch waar een mooi
restaurant is gevestigd. Voor € 3,00 mag u met de
lift naar boven om van het schitterende uitzicht te
genieten (Komt ten goede aan het onderhoud van
de toren). Er is ook een leuk café met terras.

(De sinds 2014 niet meer in dienst zijnde 38 m hoge rijksmonumentale watertoren (1927) van Schimmert wordt ook
wel de Reus van Schimmert genoemd. Boven in de toren bevond zich tot de Tweede Wereldoorlog een restaurant:
"Oranje Restaurant" Als je boven in de toren staat kun je bij helder weer het op 46 km vogelvlucht hooggelegen
Ardennengebied rond Baraque Michel zien. Medio 2021 is de watertoren waarin o.a. een brasserie komt te
bezichtigen)
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.

