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1579. SCHIMMERT 9,2 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,23 km  2.10 uur  38 m  45 m 
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De 38 m hoge rijksmonumentale watertoren (1927) van Schimmert, is momenteel een Belevingscentrum voor 
streekproducten, waarin o.a. een restaurant en terras, smaaktheater, brouwerij, streekproductenplein en 
winkeltje waar u lokale/streekproducten kunt krijgen, is gevestigd. Boven heeft u een schitterend uitzicht en 
kunt u bij helder weer wel 60 km ver zien. Tijdens deze licht heuvelachtige en open veldwegenwandeling, 
wandelt u eerst tussen akkers door naar de rand van de buurtschap Aalbeek en dan volgt u een mooi pad 
langs het Platsbeekje. U loopt door een weiland omhoog en via veldweg komt u weer boven op het Plateau 
van Schimmert. Even later loopt u bij Eetcafé Mareveld Schimmert binnen. Voorbij het dorp loopt u langs 
velden naar de rand van buurtschap Oensel. Dan loopt u over mooi paden via de buurtschap  Klein Haasdal 
terug naar de voormalige watertoren,  die absoluut een bezoek waard is.  

 

 
 

Startadres: Belevingscentrum voor streekproducten De Reusch Eten & Drinken, De Bockhofweg 1, 
Schimmert. Tel: 045-4042110.  Geopend: Toren inclusief uitzichtpunt met Limburgse tapasbar van 10.00 tot 
18.00 uur.  Restaurant dagelijks van 11.30 tot 20.00 uur. 
Parkeer tegenover de toren op de grote parkeerplaats. De Bockhofweg 12.  Bezoek uitkijkterras € 3,00 p.p.).   
 

 
 

1579. SCHIMMERT 9,2 km 
 

Vanaf de parkeerplaats gaat u terug naar de  
asfaltweg, die u L omhoog gaat met rechts de 
watertoren (1927) met dienstwoning (nr.3). Steek  
bij wegkruis (1914), picknickbank en infobord 
“Beekdalenroute” de doorgaande weg over en 
loop RD. Ga nu verder bij **** in dit punt.  
 

1.  Met uw rug naar de ingang van de watertoren 
(1927) gaat u RD de trap met leuning omlaag en 
ga dan L langs de doorgaande weg omlaag. Vlak 
daarna gaat u R.  **** Meteen daarna, aan de  
3-sprong gaat u R/RD (Achter Schimmert) de 
holle smalle asfaltweg omhoog en boven ziet u 
schuin links voor u de 65 m hoge toren van de 
met Nivelsteiner zandsteen gebouwde Sint 
Remigiuskerk (1922-1924), die u tijdens deze 
wandeling vaker zult zien. Na 400 m bij 
beukenhaag en vlak voor links staand houten hek 
gaat u R het brede graspad, gelegen tussen 
akkers, omlaag met rondom weids uitzicht.   
 

(U loopt hier over het Plateau van Schimmert. 
 

Hier ziet u voor u aan de asfaltweg 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).  
 

Na bijna 400 m gaat u aan de T-splitsing L (wit-
rood) de holle grind- veldweg omhoog.  Aan de  
3-sprong gaat u L de holle veldweg omhoog.  Na 
100 m gaat u aan de volgende 3-sprong R (wit-
rood) de holle veldweg omhoog met boven bij rij 
essen rondom weer weids uitzicht en waar u de 
stilte meestal kunt horen. Beneden aan de  
4-sprong gaat u RD. Bij huisnr. 1, het huis van 
voormalig voetbaltrainer Sef Vergoossen, wordt 

de veldweg een klinkerweg. Bij zitbank, 
muurkruis hangend aan voormalig puthuisje en  
speklagenboerderij (1829), gaat u RD/R de 
doorgaande weg omlaag. (Loop links van de weg).   
 

2.  Na 250 m gaat u aan de rand van Aalbeek bij 
picknickbank scherp L (Hellerweg/wit-rood)  de 
doodlopende asfaltweg, die een eind verder een 
verharde grindweg wordt, omlaag met rechts van 
u de Platsbeek. Na 250 m wordt de grindweg bij 
woning een smal pad (Omlooppad). U passeert 
een nauwe doorgang en ga dan meteen RD door 
het weiland omhoog met links een grote struik.  
 

(Als u hier in het weiland R gaat, komt u bij een 
zitbank, een genietplekje, gelegen op het Landgoed 
Puttersdael). 
 

Voorbij uitstroom regenwaterbuffer loopt u RD 
verder omhoog met rechts een meidoornhaag.  
Boven buigt het pad naar rechts met rechts de 
haag. Beneden voorbij ijzeren hek en bij 
toegangshek van woning gaat u L de grindweg 
omhoog.  Aan de 3-sprong gaat u RD de verharde 
grindweg, gelegen tussen akkers,  omhoog. 
 

(Boven heeft u weer rondom weids uitzicht. Voor u in 
de verte ziet u o. a. de groene spits van de St. 
Hubertuskerk (1936-1937) in Groot Genhout).    
 

Na 500 m gaat u aan de 4-sprong L de grind- 
veldweg omhoog richting watertoren. Aan de  
3-sprong gaat u RD. Aan de volgende 3-sprong 
gaat u L en meteen daarna gaat u R de smalle 
veldweg omhoog met rechts een 
meidoornhaag/camping Mareveld. Boven aan de 
4-sprong gaat u R de asfaltweg omlaag en dan 
komt u rechts bij Eetcafé Mareveld, een mooie 
pauzeplek met aan de voor- en zijkant een terras.  

https://www.dereusch.nl/
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3. Met uw rug naar de ingang van het eetcafé gaat 
u R de asfaltweg omlaag.  Negeer zijwegen.  
 

(Bij huisnr. 21 passeert u een mooie voormalige 
carréboerderij uit 1932). 
 

Aan de 4-sprong gaat u R (Op de Bies), de 
doorgaande weg omlaag met links een wegkruis 
(1905) en oude openbare waterpomp. 100 m 
verder gaat u L (Vauwerhofweg) de smalle 
asfaltweg omhoog.    
 

(Als u hier 50 m RD loopt, komt u bij een grasveld 
waar een monument staat, dat is opgericht t. h. a. de 
afgebroken kloosters van de Montfortanen (1884-
2003) en de zusters Dochters der Wijsheid (1906-
1969) in Schimmert. Via een plaquette komt u meer 
te weten over dit kunstwerk dat uit diverse 
onderdelen bestaat. Het monument is ontworpen 
door Vera de Haas. Hier staan ook zitbanken. 
 

De route volgend passeert u bij huisnr. 8 een 
voormalige hoeve uit 1906). 
 

Na ruim 300 m bij manege en vakwerkhuis gaat u 
aan de 4-sprong L de smalle asfaltweg omhoog, 
die 100 m verder waar u links mooi zicht op de 
kerk heeft, een stijgende veldweg wordt.  Na bijna 
600 m gaat u aan de 3-sprong aan de  dorpsrand 
R de veldweg omhoog met links achtertuinen.    
 

(Boven ziet u voor u de houten St. Hubertus 
korenmolen (1801) in Klein Genhout en weer de 
groene spits van de St. Hubertuskerk in Groot 
Genhout).  
 

Na bijna 500 m gaat u aan de T-splitsing L over de 
veldweg, die een smalle asfaltweg wordt met 
rechts een meidoornhaag. Steek bij muurkruis in 
muurnis aan de rand van de buurtschap Oensel 
de asfaltweg over en loop RD het klinkerpad 
omhoog dat bij bijzonder wegkruis een stijgend 
graspad wordt.  Aan de T-splitsing in de buurt 
Kruis gaat u R. Meteen daarna  aan de 4-sprong 
bij zitbank en Mariakapel gaat u L de doorgaande 
weg omhoog.   
 

(De kapel werd gebouwd in 1937 ter vervanging van 
de oude kapel, die hier 5 m naar voren stond en die 
afgebroken moest worden omdat hier de weg werd 
verbreed. Een beschrijving van de werkzaamheden is 
ingebouwd in een fles boven het altaar).  
 

4. Na 100 m gaat u bij verbodsbord R over de 
veldweg. Aan de 4-sprong met doodlopende 
veldweg gaat u RD.  Aan de kruising bij hoge 

zendmast en het sportcomplex van V.V. 
Schimmert gaat u R (Waterkuilsvoetpad) de 
smalle asfaltweg omhoog, die na ruim 100 m 
boven bij melkveebedrijf (nr. 2) en treurwilg, een 
veldweg wordt.   
 

(Mogelijk ziet u boven rechts een vliegtuig 
opstijgen/dalen van/naar vliegveld Maastricht Aachen 
Airport).  
 

Beneden aan de 4-sprong gaat u L de grindweg 
omhoog.  
 

(Bijna boven passeert u rechts het clublokaal en 
schietterrein/”sjöttewei”, met schietpalen en 
schietpaal met kogelvanger, van het schutterij St. 
Sebastiaan Schimmert (<1683)).  
 

Aan de 4-sprong bij groot Christusbeeld gaat u 
RD de smalle asfaltweg omlaag. Aan de  
T-splitsing in de buurt Klein-Haasdal, gaat u L de 
klinkerweg omlaag. Na bijna 100 m gaat u bij  
verbodsbord R (De Steeg) over de klinkerweg.   
 

5. Waar na 200 m links de afrastering van de  
regenwaterbuffer eindigt, gaat u bij trafokasten L 
(Hovenvoetpad) over het brede graspad. U 
passeert een nauwe doorgang en loop RD door 
het weiland omhoog met links afrastering.   
 

(Hier heeft u mooi zicht op  de 38 m hoge watertoren 
(1927) ook wel de Reus van Schimmert genoemd).   
 

50 m verder gaat u via klaphekje het smalle 
graspad, gelegen tussen  afrastering, omhoog 
met even verder links achtertuinen van woningen. 
(In de zomer kan het pad begroeid zijn).  Na 200 m 
aan het einde van het pad  bij “rommelig” 
boerderijerf  gaat u bij klaphek RD en vlak daarna 
voor hoge afrastering/haag gaat u R.  Volg nu het 
pad dat drie haakse bochten maakt en met even 
verder links een dierenweide. Aan de doorgaande 
weg gaat u R omhoog. Na bijna 100 m loopt u aan 
de 5-sprong bij wegkruis (1914), picknickbank en 
infobord  “Beekdalenroute”, RD   
 

(Als vroeger een lijkstoet uit Groot Haasdal hier langs 
kwam, werd hier bij dit kruis halt gehouden en 
werden 5 Onze-vaders gebeden voor de overledene).    
 

Na 30 m gaat u R de trap met leuning omhoog 
naar De Reusch, de sponsor van deze wandeling, 
waar u boven van een prachtig uitzicht kunt 
genieten en waar u nog iets kunt nuttigen.  

Het uitzicht boven is uniek en grandioos! Bij helder weer kunt u wel 60 km ver zien tot aan de Hoge Venen. De 
bovenste verdiepingen zijn alleen per lift bereikbaar. Het kost € 3,00 p.p. wat ten goede komt aan het onderhoud 
van de rijksmonumentale watertoren. Op de bovenste etage is een panoramaterras waar u kunt genieten van o. a.  
koude Limburgse tapas, koffie met vlaai of een lekker biertje. Wilt u iets eten, dan kunt u op de tweede verdieping 
terecht in het restaurant waar alleen streekgerechten worden geserveerd. In de toren is ook een smaaktheater, een 
brouwerij, proeflokaal en streekproductenwinkel. U kunt ook een arrangement/rondleiding boeken. V. t. v. wel even 
boeken. https://www.dereusch.nl/reserveren/ 
 
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.   

https://www.dereusch.nl/reserveren/

