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1586. SCHIMMERT – Beek 14,2 km 
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,18 km  3.20 uur  67 m  67 m 
 

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 gemakkelijke maar flinke wandeling tussen twee 
prima horecazaken, wandelt u over het Plateau van Schimmert via veldwegen naar de buurtschap Oensel en 
dan door de velden naar de buurtschap Klein-Genhout.  Dan daalt u via leuke paadjes af naar Tuinrestaurant 
Oude Pastorie met prachtig tuinterras. De terugweg loopt u omhoog naar het dorp Genhout en via 
veldwegen over het plateau van Schimmert, wandelt u terug naar de voormalige watertoren die een bezoekje 
waard is.  U kunt ook starten in Beek bij Tuinrestaurant Oude Pastorie, start dan bij punt 4. 

 

 
 

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.).   
 

 
 

Startadres:  Tuinrestaurant Oude Pastorie, Oude Pastorie 25, Beek. Tel: 046-7820560. Geopend: Dinsdag 
t/m zondag van 11.00 tot 20.00 uur. Parkeer er tegenover op de grote parkeerplaats. Start bij punt 4. 

 
 

1586. SCHIMMERT – Beek 14,2 km  
 

1.  Vanaf de parkeerplaats gaat u terug naar de  
asfaltweg, die u L omhoog gaat, met rechts de 
watertoren (1927) met dienstwoning (nr.3). Aan de 
doorgaande weg bij mooi wegkruis (1914), 
picknickbank en infobord “Beekdalenroute” gaat 
u L omlaag. 
 

(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).  
 

Aan de rotonde, met het kunstwerk “De Druppel” 
gaat u L.  
 

(Het circa 3,5 m 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 de St. Rochuskapel 
(1873, die in 1934 door de Jonkheid van Klein-
Haasdal op deze plek is herbouwd).   
 

Let op! Vlak vóór huisnr. 6 (café Oos Heim) gaat u 
R over het tegelpad dat even verder een licht 
stijgend smal (gras)pad wordt, met links van u 

achtertuinen. Na 250 m buigt het pad rechts 
omhoog. Boven gaat u R de smalle holle 
asfaltweg omlaag. Aan de 4-sprong bij hoge gsm-
mast en rechts het sportcomplex van V.V. 
Schimmert  gaat u RD over de veldweg. Aan de  
4-sprong gaat u, bij verbodsbord, RD de veldweg 
omhoog.  
 

(Rechts ziet u de kerktoren van de St. Remigiuskerk, 
die u tijdens deze wandeling vaker zult zien).  
 

Aan de doorgaande weg gaat u L omlaag. Na  
100 m gaat u aan de 4-sprong bij Mariakapel 
(1937), stenen wegkruis en zitbank R (Kruisstraat) 
omhoog en u loopt  de buurt Kruis binnen. Let 
op! Na 10 m gaat u, bij plaatsnaambord 
Schimmert, L de smalle asfaltweg omhoog, die 
vlak daarna boven een licht dalend (gras)pad 
wordt.  
 

2 Steek, voorbij bijzonder veldkruis en bij woning 
met hoog geplaatste waterkraan in muur, de 
asfaltweg over en loop bij muurkruis RD over de 
asfaltweg, die een eindje verder voorbij 
“kniphuisje”(nr. 86/2022) een licht dalende 
veldweg wordt.  
 

https://www.dereusch.nl/
https://tuinrestaurantoudepastorie.nl/
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Aan de 3-sprong gaat u RD verder omlaag met 
links woningen in de buurtschap Oensel. Aan de 
T-splitsing gaat u R over de veldweg met rondom 
weids uitzicht.   
 

(Rechts ziet u de kerk in Schimmert en voor u ziet u 
de groene kerktorenspits van de St. Hubertuskerk 
(1936-1937) in Groot Genhout.  
 

100 m verder ziet u schuin links de Sint 
Hubertusmolen).  
 

Na 500 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank R  
(rr. 16) omhoog met links de bosstrook. Aan de  
T-splitsing gaat u L verder omhoog. Boven aan 
de 3-sprong gaat u RD.   
 

(Hier heeft u weer mooi zicht op de Sint 
Hubertusmolen (1802), een standerdmolen  
getimmerd van hout).  
 

Aan de 4-sprong, waar de veldweg naar links 
buigt, gaat u R richting groene spits van de St. 
Hubertuskerk. Steek na 400 m, aan de rand van 
Klein Genhout bij (vakwerk)huis, de smalle 
asfaltweg over en loop bij verbodsbord RD over 
het pad.  Aan de 3-sprong, bij ijzeren hek en 
rechts het sportcomplex van GSV,  gaat u L het 
smalle pad omlaag.  Aan de 4-sprong gaat u R 
(Kleingenhouterstraat), langs de doorgaande 
weg. Aan de 5-sprong bij zitbanken, rode beuken, 
ANWB-wegwijzer, wegkruis met de leuke tekst en 
het hoge kunstwerk “Groot-Klein”, gaat u bij 
verbodsbord en varkensrug RD 
(Hommelsdaalweg) de veldweg omlaag.  
 

(Omlaag lopend ziet u, een eind verder voor u, de 
Callistuskerk (1933) in Neerbeek.  
 

Op het Chemelot terrein ziet u een restant (groene 
heuvel) van de voormalige steenberg van de 
staatsmijn Maurits (1926-1967), die met een hoogte 
van 110 m en een oppervlakte van 84 hectare de 
grootse steenberg van de Nederlandse mijnen was). 
 

3. Na ruim 800 m gaat u beneden, voorbij poel 
aan de ongelijke 4-sprong RD, langs het 
trafohuisje  het smalle pad omlaag en even verder 
ziet u voor u weer de Callistuskerk in Neerbeek 
en hoogbouw in Geleen.   
 

(Hier aan de ongelijke 4-sprong staat rechts aan de 
veldweg een zitbank). 
  

Beneden aan de veldweg gaat u  R en meteen 
daarna gaat u L het graspad omlaag met rechts 
een hoogspanningsmast.  Aan de T-splitsing gaat 
u R de veldweg omlaag en u loopt onder de  
hoogspanningskabels door. Aan de 4-sprong 
gaat u L over de veldweg. Negeer zijpaden. Na 
400 m, bij woonwagenlocatie en 
hoogspanningsverdeelstation 150 KV-station 
Beek, wordt de veldweg een asfaltweg. Steek de 
doorgaande weg over en ga R over het trottoir 
omlaag, met links de 7 km lange Keutelbeek, die 
in Kelmond ontspringt en die een zijbeek van de 
Geleenbeek is. Na 150 m komt u rechts bij groot 
infobord  “bezoekerscentrum De Oude Pastorie” 
bij Tuinrestaurant Oude Pastorie, de sponsor van 

deze wandeling, waar u binnen of op het grote 
leuke achterterras nog iets kunt eten of drinken.  
 

(Via het infobord komt u meer te weten over de 
geschiedenis van de Oude Pastorie). 
 

4.  Met uw rug naar de ingang gaat u R, langs het  
kleurrijk zebrapad, over de asfaltweg. Na 50 m 
gaat u bij infoborden, haagbeuken, zitbanken en 
bij verbodsbord R over de grind- veldweg.   
 

(Omhoog lopend ziet u voor u boven de groene spits 
van de St Hubertuskerk (1936-1937) in Groot 
Genhout, dat u tijdens deze wandeling vaker zult 
zien).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R.  Aan de 4-sprong gaat 
u L.  Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de 3-sprong 
gaat u L de veldweg omhoog, die na 200 m bij 
regenwaterbuffer een stijgende bosweg wordt.  
Negeer zijpaden.   
 

(Na 400 m passeert u rechts een zitbank. Vlak 
daarna  passeert u rechts het infobord  
“Ambassadeur van het platteland”.  
 

Achter het infobord heeft u mooi zicht op de 
Martinuskerk (1889-1890) in Beek..  
 

Tegenover het infobord, bij zijpaadje, staat een  
grenssteen. De grenssteen herinnert aan het 
Partagetractaat  van 1661 waarbij o.a. werd besloten 
dat het toenmalig Neerbeek werd verdeeld tussen de 
Verenigde Nederlanden (Staats-Neerbeek) en het 
koninkrijk Spanje (Spaans-Neerbeek). De grens liep 
tussen het huidige Beek, Neerbeek en Spaubeek).  
 

Steek na 600 m boven de asfaltweg over en loop 
RD over de veldweg, met meteen links mooi 
uitzicht over het Geleenbeekdal. Aan de 4-sprong 
bij aardig optrekje en grenssteen gaat u RD 
(Grootgenhouterstraat) over de smalle asfaltweg.   

Voorbij huisnr. 186 gaat u aan de Y-splitsing R 
over de smalle asfaltweg die meteen daarna, bij 
huisnr. 182 en verbodsbord, een graspad wordt 
met rechts een laagstamboomgaard. Voorbij de 
laagstamboomgaard wordt het graspad een licht 
stijgende veldweg. Meteen aan het einde van 
betonplaten schutting negeert u tegelpad rechts 
richting woningen.     
 

5. Aan de 5-sprong bij wegkruis in Groot-Genhout 
gaat u scherp L (Voerenstraat) over de asfaltweg.   
 

(Als u aan deze 5-sprong R gaat, komt u na 300 m bij 
Gasterij Genhout Treft, met fijn terras).   
 

Aan de T-splitsing bij trafohuis en leuk voormalig 
boerderijtje, gaat u R en meteen daarna gaat u 
voor het mooie vakwerkhuisje/voormalig 
haakvormig boerderijtje (nr.109/begin 19e eeuw) 
met Mariakapelletje aan zijmuur (even doorlopen), 
L over het pad met rechts het vakwerkhuis. Volg 
nu het pad gelegen tussen hagen. Na 250 m aan 
de T-splitsing voor laagstamboomgaard, die na 
de bloesemtijd (mei) tot de oogst (sept/okt) 
afgedekt is met fijnmazige hagelnetten, gaat u R 
over de veldweg.    
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Aan de volgende T-splitsing gaat u R met links 
een kersenhoogstamboomgaard. Negeer breed 
graspad links.  Voorbij zitbank met mooi weids 
uitzicht, gaat u aan de 3-sprong L. Aan de 
volgende 3-sprong RD. Meteen daarna, in de 
buurt Gebösjelke bij de Hubertuskapel (1936/zie 
infobord) en muurkruis hangend aan de 
voormalige stroopstokerij van de familie Luyten 
(zie infobordje), gaat u R langs de doorgaande 
weg.  Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u L 
(Valkenbergsweg) over de smalle asfaltweg, die 
voorbij open koeienstal en  verbodsbord een 
veldweg wordt met rondom weids uitzicht o. a 
rechts op de kerk in Schimmert. Steek na bijna 
700 m, aan de rand van Schimmert, de 
doorgaande weg en loop  RD  over de smalle 
asfaltweg.  Aan de kruising bij Mariakapel, met 
het jaartal in Romeinse cijfers MCM XXXIII (1933) 
en die gebouwd werd in opdracht van de zusters 
Dochteren der Wijsheid, gaat u RD. Na ruim  
400 m gaat u aan de 5-sprong  (“de vief waeg”), 
met links een Mariaboomkapel en zitbank, RD de 
smalle holle veldweg omhoog. 
 

6.   Aan de 3-sprong gaat u RD en meteen daarna 
gaat u R de smalle veldweg omhoog, met rechts 
een meidoornhaag/camping Mareveld. Boven aan 
de kruising gaat u RD over de smalle asfaltweg.  
Na 50 m gaat u aan de 4-sprong RD over de 
veldweg met voor u, in de verte, de watertoren en 
rechts mooi zicht op de 65 m hoge toren van de 

met Nivelsteiner zandsteen gebouwde Sint 
Remigiuskerk (1922-1924). Aan de T-splitsing 
gaat u R de smalle asfaltweg omlaag. 
 

Hier ziet u voor u 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).  
 

Aan de 3-sprong bij plaatsnaambord 
Schimmert/Sjömmert gaat u L de brede asfaltweg 
omhoog met rechts het klooster en groot 
Mariabeeld met kindje Jezus (1885).  
 

(Het beeld werd in 1976 overgeplaatst van het 
(voormalige) klooster Op de Bies 
(Montfortanenklooster) naar de tuin van dit nieuwe 
klooster). 
 

Bij de ingang begraafplaats, gaat u RD over de 
verharde grindweg, met voor u de watertoren en 
rechts achtertuinen van woningen. Negeer 
zijpaden. Na 700 m gaat u aan de T-splitsing L de 
klinkerweg omhoog.  Steek de doorgaande weg 
over en loop bij wegkruis RD (De Bockhofstraat). 
 

(Als u hier L gaat en na 30 de trap met leuning 
omhoog gaat, komt u bij de Reusch/zie onderstaande 
info).  
 

Bij huisnr. 12 gaat u R omhoog en u komt bij de 
parkeerplaats. 

 

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/

