125. ULESTRATEN 7 km
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Deze gemakkelijke wandeling met een steile helling gaat over veldwegen over het Plateau van Schimmert
waar u weids uitzicht heeft. Dan loopt omlaag naar de buurtschap Waterval. Vervolgens loopt u door het
bos omhoog naar de Wijngaardsberg waar wijndomein ‘De Wijngaardsberg” ligt. Hier staan zitbanken
waar u mooi uitzicht heeft. Via panoramaweg en loopt u terug naar het beginpunt
Startpunt: Café Walk Inn, Groot Berghem 2, Ulestraten.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

7,02 km

1.30 uur

46 m

55 m

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.

blz 2 van 2

125. ULESTRATEN 7 km
1. Met uw rug naar het café gaat u L. Aan de
voorrangsweg gaat u weer L. Negeer zijwegen en
blijf 500 m. RD de licht stijgende doorgaande weg
volgen.
(Een
eindje
verder
ziet
u
rechts
een
oorlogsmonument. Het is een herinnering aan
december 1944. In het dorp sloegen toen twee V2raketten in waarbij vele gewonden vielen en er veel
materiële schade was).
Voorbij de rijksmonumentale H. Catharinakerk
(1904) gaat u R (Dorpstraat) omhoog. Volg nu tot
nader order de blauwe wandelmarkeringspaaltjes.
Negeer alle zijwegen en blijf RD lopen.
(Op het adres Dorpstraat 19-19A passeert u de
rijksmonumentale Ulestraterhof (1649) met de mooie
binnenplaats).

200 m gaat u aan de 3-sprong aan de linkerzijde
RD (rood/geel/groen het bospaadje omlaag. Even
verder
aan
de
T-splitsing
gaat
u
R
(rood/geel/groen)
met
links
van
u
het
Watervalderbeekje, dat in Meerssen in de Geul
stroomt. Aan de asfaltweg bij huisnr. 12 in de
buurtschap Waterval gaat u L.
4. Na 200 m. gaat u bij zitbank R (blauw) het
bospaadje steil omhoog. Volg vanaf nu weer de
blauwe paaltjes. Boven aan de 3-sprong gaat u R.
Ga vlak daarna door het draaihekje en loop RD
(blauw) langs de afrastering van de wijngaard en
de muur van de monumentale kasteelboerderij
Hoeve Wijngaardsberg (18e/19e eeuw).

Na 400 m. gaat u aan de 3-sprong bij wegkruis de
Dorpstraat over in Genzon. Loop verder RD. Aan
de 3-sprong bij groot wit H. Hartbeeld gaat u
verder RD (Genzon).

(Domein de Wijngaardsberg bevindt zich op de
oudste wijngronden van Nederland. Vermoedelijk
sinds de Romeinse tijd, maar bewezen sinds 968,
werd al wijn verbouwd op de hellingen van de
Wijngaardsberg. In de 18e eeuw werd dit door de
komst van de Fransen verboden. In 2002 werd de
oude traditie weer opgepakt).

(Achter het H. Hartbeeld is een Lourdesgrot).

Loop bij het erf RD (blauw).

U verlaat de bebouwde kom.

(Even verder staan twee zitbanken waar u
schitterend uitzicht heeft op o.a. in het dal gelegen
buurtschap Waterval en schuin links op de
watertoren in Schimmert. Rechts in de verte ziet u de
kerktoren van Berg en Terblijt).

(Even verder ziet u voor u in de verte de St
Remigiuskerk (1924-1926) in Schimmert met de 65
m. hoge kerktoren).
Negeer veldweg links. Na 200 m gaat u schuin R
de veldweg omlaag.
(Voor u ziet u de niet meer in dienst zijnde 38 m
hoge rijksmonumentale watertoren (1927) in
Schimmert, ook wel de Reus van Schimmert
genoemd. Vanaf medio 2021 is er o.a. een restaurant
in gehuisvest).
2. Aan de 3-sprong gaat u RD. Volg nu geruime
tijd de veldweg RD over het Plateau van
Schimmert met rondom weids uitzicht. Na circa
600 m. gaat u aan de T-splitsing gaat u R. Aan de
volgende T-splitsing gaat u weer R. Vlak daarna
aan de 3-sprong gaat u L.
(Mogelijk ziet u hier rechts een stijgend of dalend
vliegtuig van of naar vliegveld Maastricht Aachen
Airport).
Aan de T-splitsing gaat u L (geel) omlaag. Volg nu
de gele wandelmarkeringspaaltjes. (U passeert
links de regenwaterbuffers Heiland en Lintjensveld).
Aan de 3-sprong bij zitbanken en de uitstroom
van de regenwaterbuffer gaat u R omlaag met
links (even) de bosrand.
3. Volg nu geruime tijd de licht dalende veldweg
langs de bosrand en weiland. 3. Na 600 m. gaat u
aan de omgekeerde Y-splitsing RD omlaag. Na

5. Negeer zijpaadjes en volg nu 750 m de mooie
panoramaweg RD. (Even verder passeert u rechts
nog een wijngaard van het Domein de
Wijngaardsberg). Aan de T-splitsing voor grote
laagstamboomgaard, die na de bloesemtijd (mei)
tot de oogst (sept/okt) afgedekt is met fijnmazige
hagelnetten, gaat u L. Vlak daarna gaat u aan de
3-sprong bij kapel (PH1857) RD (Groenstaat)
omlaag.
(Deze kapel, het centen kapelletje, is in 1857
gebouwd door Jan Lambert Pluijmaekers. Dit ter
nagedachtenis aan zijn op 29-08-1856 overleden
broer Hendrik Pluijmaekers. “PH" staat voor
Pluijmaekers Hendrik).
Negeer veldweg rechts en volg de asfaltweg RD.
(U verlaat hier de blauwe route. U passeert
vervolgens de regenwaterbuffers Groenstraat boven
en beneden). Beneden aan de T-splitsing in
Ulestraten gaat u L (geel/Klein Berghemmerweg).
Aan de 3-sprong gaat u R (De Kling) omlaag.
Beneden aan de voorrangsweg gaat u R en
meteen daarna L terug naar het café, de sponsor
van de wandeling, waar u binnen of op het terras
nog iets kunt drinken en eten.

