136. SCHIMMERT 10 km
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Een gemakkelijke wandeling met een steile helling in het bos. De route gaat over het Plateau van
Schimmert en door het mooie Ravensbos. Vlak na het begin van de wandeling moet u zeker het leuke
boerderijmuseum bezoeken. (Het boerderijmuseum is het hele jaar geopend van zondag t/m vrijdag vanaf 10.00
uur tot 17.00 uur. Laatste entree/inkom om 16.00 uur. Entree 1,50. Kinderen t/m 5 jaar gratis.
Startpunt: Eetcafé Mareveld, Mareweg 23, Schimmert.
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136. SCHIMMERT 10 km
1. Met uw rug naar het eetcafé gaat u R. Aan de
kruising gaat u L (Struik/rood). Aan de 4-sprong
gaat u R (Montfortstraat/rood) over de klinkerweg
richting kerk. Aan de T-splitsing bij kerkklok
(1583-1983/400 jarig bestaan parochie Schimmert)
gaat u L (Hoofdstraat/rood) langs de St.
Remigiuskerk (1922-1924). Negeer zijweg rechts.
Let op! Bij huisnr. 48a gaat u L (rood) over het
voetpad.
(Als u het leuke boerderijmuseum wilt bezoeken,
loop hier dan even RD naar huisnr. 36).
Aan de kruising gaat u R (rood) over het brede
pad.
(Voor u ziet u de sinds 2014 niet meer in dienst
zijnde 38 m hoge rijksmonumentale watertoren
(1927) van 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).
Aan de klinkerweg gaat u L (blauw). Aan de
voorrangsweg gaat u R. Aan de rotonde met het
kunstwerk “De druppel” gaat u L (blauw/rood)
(Het circa 3,5 meter 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 (no.3) de St. Rochus
kapel (1873), die in 1934 door de Jonkheid van KleinHaasdal op deze plek is herbouwd).
Volg nu tot nader order de blauwe paaltjes. Bij
huisnr. 68 gaat u R. Aan de ongelijke 4-sprong bij
groot H. Hartbeeld gaat u RD. Bij het clubgebouw
van schutterij Sint Sebastiaan Schimmert wordt

de asfaltweg een veldweg. (Hier staat ook de
schietboom met kogelvanger). Aan de kruising gaat
u L omhoog.
2. Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de kruising
gaat u L. Steek bij boomkruis de asfaltweg over
en loop RD over de veldweg. Aan de
voorrangsweg gaat u R. Vlak daarna gaat u L over
de veldweg. Beneden aan de 3-sprong bij
hardstenen veldkuis gaat u L omlaag. Na 300 m,
waar de stijgende veldweg die hier onder
hoogspanningskabels loopt links omhoog buigt,
gaat u bij zitbank R over het smalle graspad dat
een smal dalend bospaadje wordt
(Hier links op de Kleverberg ligt de kleine joodse
begraafplaats (circa 1882) van Schimmert 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).
3. Beneden aan de doorgaande weg gaat u R. Blijf
even rechts van de weg lopen. Bij wegkruis gaat
u L/RD (Charles Eyckdreef) over de smalle
asfaltweg. Bij de voormalige woning van de
bekende beeldend kunstenaar Charles Eyck
wordt de asfaltweg een dalende veldweg.
Beneden aan de T-splitsing gaat u R met links de
bosrand. Negeer bij afsluitboom breed bospad
links omhoog.
4. Loop even verder bij afsluitboom RD.
(U loopt nu parallel aan de Strabeek, die in het
natuurgebied Ingendael in de Geul uitmondt).
Neem nu het eerste brede pad L (rood) steil
omhoog.

(U verlaat hier de blauwe route. Doe rustig aan want
het is een straffe kuitenbijter m.n. het laatste stukje.
Loop met kleine stapjes omhoog).
Boven aan de T-splitsing bij mooie beuken gaat
u L. Beneden aan de T-splitsing gaat u R. Meteen
daarna buigt het pad bij zitbank links (even)
omhoog.
5. Negeer zijpaadjes en volg geruime tijd het
kronkelende bospad. Aan de Y-splitsing gaat u L
omlaag en u passeert het infobord Groene
Hotspot 5. Beneden bij bosvijver gaat u L.
(Hier aan de vijver staan twee zitbanken, een
genietplekje).
Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R
(blauw/rood). Aan de kruising bij afsluitboom en
wegwijzer loopt u RD (blauw). (Even verder
passeert u rechts een waterpoel). Loop het
trappenpad omhoog en blijf het pad door het bos
en een eindje verder langs de bosrand volgen.
6. Het pad buigt naar links en wordt een veldweg.
(Hier ziet u rechts het voormalige klooster
Ravensbosch. Dit klooster, een opleidingscentrum
voor priesters, is in 1885 gebouwd door de paters
Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria. Momenteel
is in het complex stoeterij Ravensbos gehuisvest, die
zich bezig houdt met het fokken, de opfok en het
beleren van Friese paarden).
De veldweg wordt een asfaltweg.

(U passeert u kasteelhoeve De Bockhof (Billich no.1).
Het complex bestaat uit een herenhuis en een
pachtboerderij. Het vierkante torentje dateert uit
1677. De Bockhof is een officiële trouwlocatie van de
gemeente Beekdalen).
Steek bij groot muurkruis de voorrangsweg over
en ga R over het fietspad. Steek voorzichtig de
voorrangsweg over en loop RD (blauw) over de
veldweg. Negeer zijweg links en loop RD
(blauw/zwart). (Links heeft u mooi uitzicht op de
kerk van Schimmert). Aan de T-splitsing gaat u L
(zwart/blauw) door de holle weg. Aan de 3-sprong
loopt u RD (groen). Aan de 3-sprong gaat u L
(blauw) omhoog richting de St. Remigius
kerktoren, die een totale hoogte heeft van 65 m
(Boven heeft u rondom mooi uitzicht o.a. op
steenbergen van voormalige mijnen in de Duitse
grensstreek).
Aan de asfaltweg loopt u RD.
(Hier ziet u links het restant (molenromp) van de
voormalige graanmolen “de Proosdij”, die gebouwd is
begin 1800 en waarvan het bovenste gedeelte in
1962 gesloopt is . Op het restant, dat voorzien is van
een laag kegelvormig dak staat, een torentje).
Meteen daarna gaat u R over de veldweg. Aan de
4-sprong gaat u RD over de smalle asfaltweg. Aan
de volgende 4-sprong gaat u L terug naar het
eetcafé, de sponsor van de wandeling, waar u
binnen of op het terras nog iets kunt nuttigen.
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