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1580. SCHIMMERT – Meerssen 15,2 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,24 km  3.40 uur  88 m  225 m 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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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 heuvelachtige wandeling tussen twee prima 
horecazaken wandelt u eerst door de buurtschap Groot Haasdal en loopt u o.a. via mooi hol bospad omhoog 
naar het Plateau van Schimmert. Via het Kloosterbos loopt u omlaag naar Houthem. Via leuke paadjes loopt 
u naar de Geulhemermolen en dan loopt u steil door de bossen omhoog naar een uitkijkpunt met mooi 
uitzicht op de diepe voormalige Curfsgroeve. Via bospad daalt u af naar Uitspanning de Nachtegaal, waar u 
kunt pauzeren.  Via veldwegen loopt u naar de buurtschap Vroenhof en dan loopt u door het Kloosterbos 
omhoog. Via het Plateau van Schimmert met weids uitzicht wandelt u naar de buurtschap Klein Haasdal en 
via leuk pad komt u bij de voormalige watertoren, die een bezoekje waard is.  Als u start bij Uitspanning de 
Nachtegaal, start dan bij punt 5. 

 

 
 

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.).   
 

 
 

Startpunt: Uitspanning De Nachtegaal,  Gemeentebroek 6, Meerssen. Navigatie: Veeweg 18, Meerssen en 
volg de Veeweg tot aan de parkeerplaats Nachtegaal.  Start bij punt 5. 

 

 
 

1580. SCHIMMERT – Meerssen 15,2 km 
 

1.  Vanaf de parkeerplaats gaat u R terug naar de 
asfaltweg waar u R omlaag gaat.  
 

(Omlaag lopend ziet u voor u het torentje met 
windvaan van herenhoeve De Bockhof (1677), die uit 
een  herenhuis en een pachtboerderij bestaat).  
 

Aan de voorrangsweg bij muurkruis, woningen 
horende bij de herenhoeve Bockhof en grote 
houtsculptuur van haas, gaat  u R (Groot-
Haasdal) het tweerichtingsfietspad omlaag.   
 

(De haas is gemaakt uit het restant van de stam van 
een mammoetboom (Sequoiadendron giganteum), 
die op 31 maart 2015 door een zware voorjaarsstorm 
is geveld). 
 

Na 200 m loopt u RD over het trottoir. Negeer 
zijwegen.  
 

(U passeert achtereenvolgens huisnr. 9 met de 
mooie voordeur; huisnr 15 een voormalige 
boerderijtje (hoeve de Bockenhof/1892) met 
speklagen; huisnr 18 (1813); huisnr. 20 (1898);  
huisnr. 17 een voormalig carréhoeve (1829);  huisnr. 
24 de voormalige carréhoeve ’t Haeselerhöfke (1783) 

met de mooie gevel; huisnr. 19 (1720); huisnr. 25 
(1898) en huisnr. 30 (1806)).    
 

Na 700 m gaat u aan de 4-sprong bij twee 
zitbanken en de St. Hubertuskapel (1820) L 
(Kleverstraat). Aan de ongelijke 4-sprong, bij 
zitbank, groot wegkruis type vliegermodel en 
plaatsnaambord “einde Groot Haasdal”, gaat u 
RD (Kleverstraat) de asfaltweg omhoog met 
meteen rechts een vakwerkhuis (huisnr. 
10/17e/18e/19e eeuw). 100 m verder bij loonbedrijf 
wordt de asfaltweg een dalende veldweg.  Negeer 
zijpaden.  
 

(Waar 100 m verder de veldweg, bij rij esdoorns en 
hoogspanningskabels, naar rechts buigt, passeert u 
links 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). 
 
 

https://www.dereusch.nl/
http://www.uitspanningdenachtegaal.nl/
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Aan de T-splitsing bij stenen veldkruis gaat u L 
over de veldweg, die een prachtige holle 
stijgende veldweg wordt, waarin een  
dassenburcht is gelegen. Bijna boven aan het 
einde van het holle pad gaat u 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 
(2022) 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 Wilhelminatoren, de uitkijktoren 
in Valkenburg).  
 

2. 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 en afsluitboom het bospad 
omlaag. Negeer zijpaden en volg RD het dalende 
pad door het Kloosterbosch. Na 600 m gaat u 
beneden bij afsluitboom L de smalle asfaltweg 
omlaag. Voorbij houten wegkruis gaat u aan de  
3-sprong R onder het autowegviaduct door. 
Meteen na viaduct gaat u bij twee betonblokken R 
over het bospad, dat na ruim 300 m links omlaag 
buigt. In Houthem loopt u bij zitbank RD (van 
Caldenborghsweg) door de lindelaan omlaag. 
Aan de 4-sprong steekt u RD 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 schuin R de asfaltweg omlaag.  Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij de Schutterhof (nr. 2) 
en muurkruis gaat u L (Sint Gerlachusstraat).  
Negeer zijweg rechts. Aan de 3-sprong bij de 
Sint-Gerlachuskapel (1870) gaat u RD 
(Onderstestraat).  
 

3. Negeer zijweg rechts. Na 100 m bij huis  
met nr. 62 gaat u R over de klinkerweg, die even 
verder een smal pad wordt. 
 

(Als u hier even links de inrit naar Adelante inloopt, 
ziet u rechts het bijzondere Ronald McDonald Huis, 
het eerste in Europa dat verbonden is aan een 
revalidatiecentrum. Het gebouw is het eerste 
Nederlandse Hundertwasser project (Oostenrijkse 
kunstenaar/architect). Hier kunnen gezinnen met een 
gehandicapt kind vakantie vieren en toch gebruik 
maken van de noodzakelijke revalidatie).  
 

Negeer pad rechts. Aan de 3-sprong gaat u L. Aan 
de volgende 3-sprong gaat u RD.    
 

(Rechts  ziet u hier de schietpaal met kogelvanger 
van de schutterij St. Martinus (1599) uit Houthem. 
Links  ziet u weer de bijzondere toren van het Ronald 
McDonald Huis).  
 

Aan de 3-sprong bij brug gaat u L en u steekt de 
Geul en dan de molentak van de Geul over.  
 

(De Geulhemermolen en bijbehorende stuw zijn een 
rijksmonument. De huidige molen en woonhuis 
stammen uit 1768. Tot 1955 was de molen in gebruik 
als korenmolen (zie infobord). Kijk bij infobord ook 
even omhoog en u ziet een muurkruis met tekst).  
 

Aan de doorgaande weg gaat u R. Meteen daarna 
waar de doorgaande weg (Geulhemmerweg) bij 
ANWB wegwijzer links omhoog buigt, gaat u RD. 
Meteen daarna gaat u bij tuinkruis L (geel-rood) 
de doodlopende asfaltweg omhoog, die bij 
verbodsbord een stijgende bosweg wordt. Negeer 
na 200 m zijpad links omhoog en 100 m verder 
zijpad scherp rechts omlaag. Meteen daarna gaat 
u bij afsluitboom R (geel-rood/Viabelgica/Route 
des Vins). Meteen daarna gaat u L het steile 
paadje omhoog 
 

(U kunt hier ook het (slingerende) bospad geruime 
tijd (ruim 600 m) boven, door het hellingbos, RD 
(geel-rood) blijven volgen. Ga dan verder bij **** in dit 
punt).  
 

Na ruim 50 m volgt u boven RD het bospaadje.   
 

4. Na 250 m  gaat u beneden aan de T-splitsing L. 
Meteen daarna **** aan de omgekeerde  
Y-splitsing, gaat u bij afsluitboom R (geel-rood) 
de bosweg omlaag met na 100 m links bij 
afrastering de diepe voormalige Curfsgroeve. Aan 
de 3-sprong bij dikke zwerfstenen gaat u L (geel-
rood) het asfaltpad omhoog met links afrastering 
groeve. Na 150 m loopt u via 85 treden de 30 m 
hoge ijzeren trap omhoog. Boven gaat u L/RD 
over het grindpad. Beneden negeert u zijpad 
rechts omlaag. (Boven ziet u rechts beneden een 
grote waterpoel). 200 m verder passeert u links 
aan de rand van de voormalige groeve Curfs, het 
uitzichtpunt.  
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht over de 40 hectare 
grote groeve, waarin u beneden mogelijk grazende 
Nederlandse landgeiten ziet. De groeve wordt sinds 
2009 beheerd door de stichting Het Limburgs 
Landschap).  
 

Negeer meteen brug/pad rechts omhoog en volg 
verder het pad met links de groeve. Na 400 m 
gaat u bij breed verzinkt stalen hek door het 
klaphek en loop RD. Meteen daarna aan de  
T-splitsing bij groot infobord gaat u R de bosweg 
omlaag. Negeer zijpaden. Beneden in het Geuldal 
bij afsluitboom gaat u L over de asfaltweg en na 
100 m komt u bij Uitspanning de Nachtegaal, een 
fijne pauzeplek met groot terras.   
 

5. Met uw rug naar de ingang van Uitspanning De 
Nachtegaal gaat u RD over het veerooster. 
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Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L/RD 
(Gemeentebroek) over de asfaltweg.   
 

(U loopt nu door het natuurgebied Meerssenerbroek  
waar u mogelijk Galloway runderen tegenkomt) .   
 

Na 250 m passeert u een klaphek/wildrooster. Na 
de volgende 250 m bij hoge mergelwand met 
grotten/groeves passeert u camping  
’t  Geuldal/Brasserie Bie de Groeve. Bijna 200 m 
verder passeert u rechts de voormalige 
kalkbranderij van mergelgroeve Curfs (1930-
2009).  
 

(Deze kalkbranderij is volgens experts de enige in 
haar soort in Europa. De branderij is ingebouwd in 
een mergelwand en niet, zoals andere bekende 
ovens, een op zichzelf staand bouwwerk. Bovendien 
zijn boven elke ovenmond niet één, zoals 
gebruikelijk, maar twee ovenschachten gebouwd, 
waarmee het totaal hier op acht komt).  
 

Aan de 4-sprong gaat u L over de smalle 
Geulbrug en volg RD de asfaltweg/lindelaan.  
 

(Als u hier 150 m RD loopt, ziet u rechts het 
oorlogsmonument Bronsdaelgroeve. In deze grotten 
begonnen de Duitsers, in maart 1944, met de 
inrichting van de eerste ondergrondse werkplaatsen 
(9200 m²), t.b.v. reparaties van de vliegtuigmotoren 
type BMW 801 voor de nieuwe bommenwerper 
genaamd Junker 388. Zie infoborden). 
 

Na 200 m gaat u aan de 4-sprong bij 
memoriekruis, staand op grote zwerfsteen, R 
(rood/blauw) over de grindweg.  
 

(Op 8 juli 1941 is hier om 1:17 uur een vliegtuig van 
het No. 61 Squadron van de Royal Air Force 
neergestort, dat door een Duitse nachtjager was 
neergeschoten. De middelzware bommenwerper 
kwam uit het Engelse Hemswell (in de buurt 
Sheffield) en was op weg naar Mönchengladbach. De 
hier genoemde drie bemanningsleden liggen 
begraven op het Jonkerbos Oorlogskerkhof in 
Nijmegen. De piloot J.G.N. Braithwaite overleefde de 
crash en werd door de Duitsers gevangen genomen.  
 

Na 25 m passeert u rechts aan de bosrand een mooi 
bijzonder veldkruis).  
 

Na ruim 400 m gaat u aan de ongelijke 4-sprong 
in de buurt Vroenhof  bij de Martinuskapel (1932) 
en zitbank L en meteen daarna gaat u aan de  
3-sprong RD over de licht stijgende asfaltweg met 
rechts weilanden. Steek bij wegkruis en de 
voormalige St. Martinuskerk (1785), nu kapel van 
verzorgingshuis Vroenhof, de doorgaande weg 
over en ga voor de mooie voormalige 
carréboerderij (1772) L. Vlak daarna gaat u R 
(Stevensweg) de smalle asfaltweg omhoog.   
 

6.  Steek de spoorwegovergang over en volg de 
weg, die naar rechts buigt. Aan de 3-sprong bij 
zitbank en klein wegkruis gaat u L omhoog. Aan 
de T-splitsing na autowegviaduct gaat u R verder 
omhoog.  
 

(Even verder bij toegangshek woning ziet u een grote 
historische jager met buit).   
Meteen voorbij de ingang (nr. 30-34) van Château 
L'Ermitage (1901) gaat u L de doodlopende 
grindweg omhoog, die een stijgende bosweg 
wordt. 
 

(In eerste instantie heette het gebouw Villa de Kluis 
en deed het  lang dienst als retraitehuis voor zieke en 
gepensioneerde mijnwerkers. Later was het o.a. een 
afkickcentrum voor drank- en drugsverslaafden Toen 
begin jaren negentig er een kuur- en welnesscentrum 
introk, kreeg het de naam  Château l’Ermitage.  
 

Als u 50 m, 10 m na zij-ingang van Château 
L'Ermitage, L het bospad  omhoog loopt, komt u na 
50 m bij de grote bijzondere Calvariekapel.  
 

De kapel werd omstreeks 1828 gesticht zodat de 
inwoners van Valkenburg hier boete konden doen en 
bidden. Ook de jaarlijkse Bronkprocessie kwam langs 
de kapel. In 2012 is de kapel gerestaureerd. Hier 
staat ook een zitbank en infobord).   
 

Negeer zijpaden links. Na 500 m, boven aan de  
T-splitsing bij mooi vakwerkhuis, gaat u L 
omhoog. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R 
en u passeert een zitbank, een fijn pauzeplekje na 
11,5 km lopen. Aan de 3-sprong bij groot 
veldkruis, twee zitbanken en oriëntatiebord  gaat 
u  L de veldweg omhoog, die u geruime tijd RD 
volgt. Na 750 m, boven, op het Plateau van 
Schimmert,  loopt u aan de 5-sprong bij veldkruis 
RD langs de hoogspanningsmast.   
 

(Rechts ziet u de hoge watertoren). 
 

Steek de voorrangsweg over en loop bij 
verbodsbord RD de veldweg omlaag.  
 

(Voor u ziet u de St. Catharinakerk in Ulestraten). 
 

Aan de 4-sprong bij trafokast gaat u R de veldweg 
omhoog.  
 

7.  Na 500 m gaat u aan de 3-sprong RD en bijna 
200 m verder, voorbij open koeienstal en twee 
ronde mestsilo’s,  wordt de veldweg bij boerderij 
een smalle asfaltweg. Voorbij rechts gelegen huis 
en waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u bij 
wegkruis L over de veldweg. Aan de 4-sprong 
gaat u RD de veldweg omhoog.  Na 100 m, waar 
de veldweg naar links buigt, gaat u RD over het 
pad gelegen tussen afrasteringen.    
 

(Een eindje verder ziet u links de schietpaal met 
kogelvanger van schutterij St.  Sebastiaan Schimmert 
(< 1683)).  
 

Aan de ongelijke 4-sprong bij groot Christusbeeld 
gaat u R 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.  
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, 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 mooi gietijzeren 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 
overledenen).    
 

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/

