164. SCHIMMERT 14,3 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

blz 2 van 4
Deze echte veldwegenwandeling met weinig hoogteverschil voert u over veld- en holle wegen naar
Wijnandsrade, alwaar u kunt pauzeren bij café I Gen Dörp, Chateau Wijnandsrade of bij Cafetaria
Wienandsroa. In Aalbeek passeert u Wandelcafé De Wandelgids. De route loopt in een 8-vorm.

Startadres: Brasserie Bie Ein, Oranjeplein 10, Schimmert. Tel:045-4042504. Geopend: woensdag t/m
zondag van 11.00 tot 18.00 uur. (Naast de brasserie is een grote parkeerplaats).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

14,32 km

3.10 uur

56 m

107 m

164. SCHIMMERT 14,3 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u R
(Hoofdstraat). Na 50 m neemt u de eerste weg R
(Molenstraat). Na huisnr. 5 gaat u L (rood/groen)
over de veldweg. Aan de 4-sprong met twee
smalle paden gaat u L (rood) over het (voet)pad.
Aan de doorgaande weg gaat u R (rood). Voorbij
de St. Remigiuskerk (1924-1926) gaat u bij klok
(1583-1983/400 jaar parochie Schimmert) R
(Montfortstraat).
(De kerk is te bezichtigen. Even verder passeert u
rechts de grote pastorie (nr. 2) daterend uit 1898 met
in de achtertuin een groot Mariabeeld).
Aan de 4-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u R
(Montfortstraat). Negeer zijweg rechts en links.
Waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u RD
(blauw) over de veldweg.
(Hier aan de asfaltweg ziet u rechts 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. De route volgend heeft u even
verder rondom mooi uitzicht o.a. op steenbergen van
voormalige mijnen in de Duitse grensstreek).
Beneden aan de T-splitsing gaat u R (groen).
(Rechts ziet u de 38 m hoge rijksmonumentale
watertoren (1927) van Schimmert. Boven in de toren
bevond zich tot de Tweede Wereldoorlog een
restaurant: "Oranje Restaurant”).
Aan de 3-sprong gaat u L (blauw). Aan de
kruising RD (blauw). De dalende veldweg wordt
een dalende asfaltweg.
(In het eerste huis rechts (nr. 1) woont de bekende
voetbaltrainer Sef Vergoosen).

Aan de voorrangsweg bij muurkruis en mooie
speklagenboerderij
(1829)
gaat
u
R
(Nieuwenhuysstraat/blauw) omlaag.
(Links achter het muurkruis ziet u een oud maar zeer
compleet puthuisje).
2. U loopt de buurtschap Aalbeek binnen. Negeer
bij picknickbank zijweg links. Meteen na de O. L.
Vrouw van het Heilig Hart kapel gaat u L
(rood/blauw) de veldweg omhoog.
(De kapel is in 1952 gebouwd door Jonkheid Aalbeek
om jaarlijks dienst te doen als rustaltaar bij de
processie. Hier tegenover ligt het leuke wandelcafé
De Wandelgids, fijne pauzeplek).
Aan de Y-splitsing gaat u L (blauw). Aan de
kruising bij veldkruis gaat u R. Negeer zijweg
rechts. Steek de voorrangsweg over en loop RD
(rood) over de veldweg langs de hoge heg.
(Links in de verte ziet u de 520 m lange overdekte
skibaan Snowworld in Landgraaf, die gelegen is op
de helling van de steenberg van de voormalige
steenkolenmijn Wilhelmina en waarop bijna 10000
zonnepanelen liggen).
De veldweg wordt later een holle weg. Aan de Tsplitsing bij zitbank gaat u L (rood).
3. Aan de kruising van holle veldwegen loopt u
RD (rood). Steek boven de doorgaande weg
Hulsberg – Wijnandsrade over en loop RD (rood)
de holle veldweg omlaag.
(Een eindje verder passeert u het grote terrein, waar
paardenrijvereniging RV Pegasus (1945) jaarlijks
(Pinkstermaandag)
dressuurspringen
crosswedstrijden houdt).

Boven bij zitbank wordt de veldweg een mooie
holle dalende veldweg. Beneden aan de Tsplitsing bij de door de Hulsbergsche jonkheid in
1937 gebouwde Mariakapel gaat u L (rood) over
de asfaltweg. Aan de 3-sprong bij zitbank en
poëziepaal in de buurtschap Wissengracht
(Hulsberg) gaat u L (rood) over de smalle
asfaltweg. Aan het einde van de asfaltweg gaat u
bij ijzeren hek RD (rood) over het smalle bospad
door de Hulsbergerbeemden. Via bruggetje steekt
u het Hulsbergerbeekje over. Na 400 m buigt het
pad rechts omhoog en u passeert een zitbank.
4. Boven aan de T-splitsing bij poëziepaal gaat u
L over de licht dalende veldweg met links de
bosrand. (U verlaat hier de rode route en de
Hulsbergerbeemden). Aan de 3-sprong bij
poëziepaal gaat u RD (blauw) over de asfaltweg.
Vlak vóór de voorrangsweg gaat u L het paadje,
gelegen tussen en langs de prachtige
lindebomen, omlaag. (Aan deze mooie allee staan
ruim 200 lindebomen). Steek beneden, voordat de
weg voor kasteel Wijnandsrade links omhoog
buigt, bij zitbank en wegkruis voorzichtig R de
doorgaande weg over en loop RD over de licht
dalende
asfaltweg
met
rechts
cafetaria
Wienandsroa, een leuke pauzeplek.
(U kunt hier ook pauzeren op het leuke terras van
brasserie Wijnandsrade, dat op het binnenplein van
het kasteel ligt).
Let op! Na 30 m, net voor de vijver, gaat u L over
het asfaltpad met rechts van u de vijver. (Hier
staan enkele zitbanken om te pauzeren). Negeer
trappen links.
5. Aan het einde van het pad bij parkeerplaats
gaat u meteen L (Körnerstraat) over de
klinkerweg. (Hier ziet u links op het kerkhof een
groot Calvariekruis aan de kerkmuur hangen). U
passeert de H. Stephanuskerk (1753).
(Via het kerkhof komt u bij de ingang van de kapel.
Via de kapel (Ingang bij kerktoren) kunt u het mooie
interieur van de kerk met o.a. de mooi glas-inloodramen,
preekstoel,
biechtstoelen
en
verschillende houten Heiligen beelden bekijken. In de
kapel staat een doopvont en hangt een infobord waar
u alles te weten komt over deze mooie kerk. Op het
kerkhof staan enkele zeer oude graven, waarvan een
uit de 16e eeuw. Hier bij de ingang van de kapel ziet
u aan de overkant van de kasteelgracht de motte
Wijnandsrade, die omgeven is door de kasteelgracht.
Op
deze
kunstmatige
heuvel
heeft
het
oorspronkelijke slot gestaan, waarschijnlijk een
donjon (verdedigingstoren) daterend uit de 12e/13e
eeuw).
Aan de 3-sprong bij de kasteelgracht gaat u R
((Körnerstraat)blauw). (U passeert café I Gen Dörp,
ook een leuke pauzeplek). Aan de T-splitsing voor
de voormalige pastorij (nr. 41) gaat u L. Negeer
zijweg rechts omhoog.

(Even verder passeert
gemeentehuis van de
Wijnandsrade).

blz 3 van 4
u links (36C) het
voormalige gemeente

Neem nu de eerste weg L (Oudenboschstraat) en
loop de prachtige holle veldweg omhoog. Boven
aan de kruising bij kapel gaat u L.
(Dit is de oudste kapel van Wijnandsrade: 't
Sjtaeveshuuske; vernoemd naar de
heilige
Stephanus, patroonheilige van de parochie).
Aan het einde van het links gelegen bos gaat u L
(groen) de holle weg omlaag langs de bosrand.
(Als u iets wilt drinken, loop hier dan 100 m RD en u
komt bij manege café Blauwe Steen (met
winterterras)).
Negeer zijpaden en blijf de bosrand RD omlaag
volgen. Beneden aan de 3-sprong gaat u R
(groen). Aan de 3-sprong gaat u R (blauw) de
asfaltweg omhoog.
6. U loopt de buurtschap Vink binnen en u
passeert een mooie speklagenboerderij. De
asfaltweg buigt naar rechts. Let op! Meteen na
huisnr. 5 (nr. staat rechts van het huis) gaat u L
(blauw/Weg achter de Vinkerweide) over het
(voet)pad.
(De gevelsteen, links van de regenpijp, is een
beeltenis van Clemens I, één van de eerste pausen;
patroonheilige van het naburige Hulsberg. De steen
is afkomstig van het voormalige gemeentehuis van
Hulsberg dat in 1974 is gesloopt).
Negeer bij regenwaterbuffer Vink veldweg rechts
en loop RD (blauw). Aan de T-splitsing bij grote
regenwaterbuffer gaat u L (groen) over de
veldweg.
7. Aan de kruising, waar u eerder bent geweest
(punt 3), gaat u R (rood). Aan de Y-splitsing bij
zitbank gaat u L. Aan de voorrangsweg in de
buurtschap Aalbeek gaat u L. Na 100 m gaat u bij
zitbank R (Bosscherweg/rood). Neem nu de
eerste veldweg R (rood). Steek de voorrangsweg
over en ga L over het fietspad. Neem nu de eerste
veldweg R. (Voor u ziet u 65 m hoge kerktoren, van
de St. Remigiuskerk. Links ziet u weer de
watertoren).
8. Beneden gaat u L over de veldweg richting
watertoren. Aan de T-splitsing gaat u R richting
kerk. Aan de volgende T-splitsing gaat u L
(blauw). Aan de voorrangsweg gaat u R over het
fietspad. Na 300 m aan de 4-sprong, meteen
voorbij de watertoren, gaat u R (Achter
Schimmert).
Meteen
daarna
gaat
u
L
(Molenstraat/groen/blauw).
Negeer
veldweg
rechts. Aan de doorgaande weg gaat u L en u
komt weer bij de gezellige brasserie, de sponsor
van de wandeling, waar u binnen of op het terras
nog
iets
kunt
drinken
en
eten.

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,
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