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Een gemakkelijke wandeling met lichte heuvels over veldwegen tussen prachtige korenvelden door, waar u 
lekker kunt uitwaaien. Daarna terug langs oude gehuchten, boerderijen en de Platsbeek. Neem zelf 
proviand mee. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

Startpunt: IJssalon Aan Hoes, Nuinhofstraat 86a, Nuth. Open: dinsdag t/m zondag vanaf 11.30 uur.   
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,90 km  2.25 uur  51 m  66 m 
 

 
 

127. NUTH 10,9 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang loopt u RD  
(Wilhelminastraat) over de klinkerweg. Aan de 
doorgaande weg bij kunstwerk “aarde, water, 
lucht” gaat u R (Stationstraat). 
 

(U passeert rechts (huisnr. 191) de monumentale 
voormalige pastorie (1774). In de zijgebouwen 
bevonden zich de schuur en de paardenstalling).  
 

Meteen daarna aan de kruising met 
verkeerslichten gaat u L (Dorpstraat). Aan de 3-
sprong bij het kunstwerk “poort en boot” gaat u 
R omlaag met links van u de St. Bavokerk.   
 

(U kunt hier een bezoekje brengen aan de prachtige 
Bavokerk  (1763). Aardigheidje: Over het toenmalig 
kerkje (uit rond 1200) heen, werd de huidige kerk 
gebouwd zodat de kerkdiensten door konden gaan. 
Toen de buitenbouw klaar was werd het kleine kerkje 
afgebroken. Via de zijkant van de kerk, waar oude 
stenen grafstenen staan, kunt u het mooie interieur 
met o.a. prachtige glas-in-lood ramen en mooie 
preekstoel bezoeken. Bij verschillende Heiligen in de 
kerk kunt u een kaarsje aansteken. De route volgend 
passeert u hier in het oude  gedeelte van Nuth enkele 
monumentale panden zoals huisnr. 61 (1790), huisnr. 
53 (17e eeuw) en huisnr. 49 (1711)).  
 

Beneden aan de T-splitsing bij kunstwerk tegen 
de terpmuur van de kerk gaat u R 
(Slagboomsweg) omlaag.  
 

(De bronzen boog sluit aan op de Romaanse 
venstervormen van de kerk).   
 

Steek beneden bij grote parkeerplaats de 
Platsbeek over en loop RD (blauw). Na 100 m gaat 
u tegenover het kerkhof L (blauw) via een hekje 
het weiland in. Volg nu het pad via klaphekjes RD 
(blauw) door de weilanden.  (Mogelijk komt u 
grazende Galloway runderen tegen). U verlaat de 
weilanden en volg het pad gelegen tussen 
woningen RD (blauw). Aan de asfaltweg gaat u 
RD (Stegelstraat/blauw). Aan de 3-sprong RD. 
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R (Wiënweg) 
de holle weg omhoog. (Loop links van de weg).  
 

2.  Aan de 3-sprong bij zitbank, wegkruis en twee 
Mariakapelletjes aan boom (Mariaheukske) gaat u 
L  de holle veld/bosweg omhoog. Aan de Y-
splitsing gaat u RD verder omhoog. Aan de 
volgende Y-splitsing bij uitstroom van 
regenwaterbuffer Wiënweg gaat u L (blauw) 
verder omhoog. Boven maakt de veldweg drie 
bochten. 
 

(Boven lopend over de veldweg heeft u rondom 
weids uitzicht).  
 

Na 800 m steekt u bij landbouwbedrijf Meels – 
Agro BV de asfaltweg over en loop RD over de 
asfaltweg, die meteen daarna een  veldweg wordt  
en een eindje verder naar links buigt.  
 

(U loopt nu over het Plateau van Schimmert. Voor u 
ziet de 65 m hoge kerktoren van de  Remigiuskerk 
(1926) in Schimmert en de sinds 2014 niet meer in 
gebruik zijnde 38 m hoge rijksmonumentale 
watertoren (1927) in Schimmert ook wel de Reus van 
Schimmert genoemd. Als je boven in de toren staat 
kun je bij helder weer het op 46 km vogelvlucht 
hooggelegen Ardennengebied rond Baraque Michel 
zien. Vanaf medio 2021 is de toren voor het publiek 
open).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R (blauw) omhoog. Aan 
de volgende T-splitsing gaat u L langs het 
vliegveldje van de modelvliegtuigclub Thermiek 
‘58. (Hier heeft u rondom een prachtig uitzicht). Aan 
de T-splitsing gaat u weer L. Aan de kruising in 
de buurtschap Terstraten gaat u R langs de met 
speklagen gebouwde Hoeve Nieuwhuis (1794). 
 

3. Aan de 3-sprong bij zitbank en stenen wegkruis 
gaat u L (blauw). Neem dan de eerste veldweg 
(graspad) L gelegen  tussen de akkers. Aan de 
kruising gaat u R. Aan de T-splitsing gaat u R 
over de asfaltweg. Na 100 m gaat u aan de 3-
sprong L over de veldweg richting kerk 
Schimmert. Negeer graspad links. Aan de 
kruising gaat u L (blauw). Aan de 3-sprong gaat u 
L (blauw). Aan de 3-sprong met links een 
waterbassin gaat u RD (blauw) door de holle weg.   
Aan de T-splitsing gaat u R (blauw) de asfaltweg 
omlaag.  

http://www.aanhoes.nl/


Beneden aan de T-splitsing voor de Platsbeek in 
de buurtschap Helle gaat u R (Putterweg/blauw). 
Negeer zijpad rechts. Na  30 m gaat u bij stenen 
veldkruis, verbodsbord  en bij zitbank ter 
nagedachtenis aan Paul Baggen  L (bruin/Weg 
aan de Helgats) het mooie bospad omhoog.  Aan 
de Y-splitsing gaat u L (bruin/rood-wit) door de 
ijzeren doorgang en volg het smalle bospad 
omhoog met links van u de steile boshelling.  
(Links beneden ziet u woningen in de buurtschap 
Helle). Voorbij boomhutten wordt het pad een 
smal dalend pad langs afrastering van weiland.  
 

4. Aan de brede veldweg gaat u L (Brandtweg). 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij zitbank 
R (groen/wit-rood/Branterweg) de asfaltweg 
omhoog. 
 

(U passeert een eindje verder in het buurtschap Op 
genne Brant 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 voorbij de mooie 
rijksmonumentale carréboerderij (no. 2) uit 1733 
gaat u L (groen) holle veldweg omhoog. Negeer 
bijna boven zijweg scherp rechts. Vlak daarna 
aan de 3-sprong gaat u R (groen). Aan de 
ongelijke 4-sprong bij Mariakapel in 
Grijzegrubben gaat u R (groen/blauw).  
 

(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).  
 

Bij huisnr. 56 passeert u de sfeervolle 
vakantiewoning Aan de Holle Weg).  Aan de Y-

splitsing gaat u R omlaag langs de oude 
waterpomp (1921). Negeer bij boomkruis zijweg 
scherp links.  Ter hoogte van huisnr. 1 gaat u aan 
de linkerzijde  (blauw) over het graspad.  
5. Steek dan de klinkerweg over en ga RD 
(Pescher Vaart) over de doodlopende klinkerweg 
(fiets-voetpad). Aan de 3-sprong bij picknickbank 
gaat u L (blauw/Grijzegrubber Kerkpad) over het 
pad met rechts van u de meanderende Platsbeek, 
een zijbeekje van de Geleenbeek. Aan de 4-
sprong bij brug loopt u verder RD (blauw) langs 
de beek. Meteen voorbij het dierenparkje gaat u L 
over het pad met links van u het dierenparkje. 
Aan de T-splitsing gaat u R.  Vlak daarna bij de 
visvijvers Nierhoven gaat u L over het vlonderpad 
met voor u het Huis Nierhoven.  
 

(Het Huis Nierhoven, dat dateert uit circa 1550, 
bestaat uit een carréboerderij met gesloten binnenhof 
en poortgevel. Bij het complex hoort ook een kapel 
met altaar uit de 18de eeuw. Het is niet toegankelijk 
voor publiek).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R en u loopt tussen 2 
visvijvers door.  Steek de  brug over en negeer 
meteen zijpad links.  Aan de 3-sprong bij infobord 
gaat u L en u steekt de Platsbeek weer over. Volg 
dan het klinkerpad, later asfaltpad, omhoog. 
Boven aan de T-splitsing in Nuth gaat u bij 
minigolfterrein L (rood).  Vlak voor de 
voorrangsweg, waar het grote stenen wegkruis 
(1938)  ter herinnering aan het 40 jarig 
priesterfeest van C.J. Ritzen staat, gaat u bij de 
rijksmonumentale carréboerderij (nr. 6) ‘t 
Meuleveld (1767) L over het trottoir. Negeer 
zijweg links (Dorpstraat) omlaag. Steek bij huisnr. 
280 via het zebrapad de doorgaande weg over en 
loop RD (Markt) met links van u supermarkt 
Jumbo en rechts de grote parkeerplaats met het 
14 m hoge kunstwerk “golfbeweging”. Aan de 
asfaltweg bij appartementencomplex Lindehof 
gaat u L.  Meteen daarna aan de  3-sprong RD en 
u komt weer bij Aan Hoes, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of 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.   

 

 


