196 HOUTHEM 11,8 km
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Deze wandeling met hellingen gaat door het Bergse Heidebos en natuurgebied Ingendael richting het
Kloosterbos. U passeert o.a. het prachtige Chateau St.Gerlach. Bij punt 4 kunt u pauzeren bij Chalet Tivoli.
GPS- afstand 11800 m, hoogteverschil 75 m en looptijd 2.30 uur.

blz 2 van 3
Startpunt: Café De Holle Eik, Baron de Selysstraat 4, Houthem.

196 HOUTHEM 11,8 km
1. Met uw rug naar het café gaat u L. Aan de Tsplitsing gaat u L. Loop langs de kerkmuur en
loop RD (geel/zwart) het voetpad in door het
Prinses Juliana park. Negeer zijpaden en loop RD
door het park waar vaak prachtige kunstwerken
staan. Aan de asfaltweg bij slagboom gaat u L
(geel) door de kastanjelaan omhoog.
(Als u hier bij de slagboom RD over het graspad
gaat, dan komt u na 100 m bij de Gerlachusput
(eerste vermelding 1227). De huidige stenen put
dateert van rond 1700).
Aan de voorrangsweg gaat u R. Vlak daarna gaat
u bij de monumentale carréboerderijen (nr. 11
(1729), nr. 20 (1683)
en nr. 22 (1683)
L
(Vauwertstraat/ zwart/geel) de smalle asfaltweg
omhoog. Negeer zijwegen en loop RD onder het
spoor- en autowegviaduct door. Aan de Tsplitsing na het autowegviaduct gaat u L
(geel/blauw) langs het wegkruis omhoog. Negeer
bospad rechts. De asfaltweg wordt een grindweg.
Aan
de
3-sprong
voor
regenwaterbuffer
Kloosterbosch Noord gaat u L.
2. Negeer boven bij vakwerkhuis zijweg links.
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD (geel).
Volg enige tijd de veldweg. (U loopt nu over het
Plateau van Schimmert). Neem vóór de
hoogspanningskabels de eerste veldweg R (geel).
Aan de 5-sprong bij veldkruis gaat u RD (blauw).
(Even verder ziet u links 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. Medio 2020 is de toren voor publiek
toegankelijk).
Aan de T-splitsing gaat u R over het graspad
gelegen
tussen
akkers. U
passeert
een
alleenstaande holle eikenboom.
(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
(2017) heeft de eik alle stormen, ziektes en talloze
blikseminslagen (zwartgeblakerd) overleefd. Hier ziet
u links de uitkijktoren Wilhelmina in Valkenburg. Bij
helder weer ziet u in de verte de 133 m hoge tv-toren
in het Aachener Wald).
Volg nu het pad dat voor de bosrand naar links
buigt en een eindje verder naar rechts buigt.
(Dalend ziet u voor u de hooggelegen kerk in Berg).
3. Beneden aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R
(zwart/blauw) de asfaltweg omlaag. Aan de 3sprong gaat u L onder het autowegviaduct door.
Negeer
zijwegen
rechts.
Net
voor
het
spoorwegviaduct gaat u L over de smalle
asfaltweg die een veldweg wordt. Volg deze weg
circa 800 m parallel aan de spoorlijn MaastrichtHeerlen. Aan het einde van deze veldweg gaat u R
(zwart) onder het spoorwegviaduct door. (Links
ziet u de enige dalbrug in Nederland). Beneden aan
de rotonde gaat u R (zwart). U loopt de buurt
Strabeek binnen. Na 100 m bij de H. Familiekapel
(1894) gaat u L (Klaterstraat) over de asfaltweg,
die een veldweg wordt. Negeer zijpaden rechts.
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R (geel/groen)
en via witte bruggetje steekt u de meanderende
Geul over en volg het klinkerpad.
4. Aan de 4-sprong bij wegkruis en Chalet Tivoli
(1934) (een leuke pauzeplek met terras) gaat u R
(geel/groen). Aan de ruime 3-sprong, met in het
midden een boom, gaat u L (geel) omhoog.
(Als u hier 30 m RD loopt, dan heeft u mooi uitzicht
op de meanderende Geul, het snelst stromend
riviertje van Nederland).
Negeer trappenpad links. Aan de 3-sprong gaat u
R (blauw). (U verlaat hier dus de gele route).
Negeer zijpaden en volg geruime tijd RD het
stijgende bospad. Boven aan de ongelijke 4sprong gaat RD. (Als u hier R gaat, dan heeft u
meteen mooi uitzicht over de
voormalige
grindgroeve Meertens. Door de warme en beschutte
ligging en de open schrale vegetatie is het een apart
gebied binnen de Bergse Heide).

Vlak daarna aan de 3-sprong bij geel paaltje van
de Gasunie en waterpompput u R over het
grindpad langs de zitbank met rechts beneden
achter de afrastering de voormalige groeve
Meertens en links woningen in Vilt.
(Hier heeft u rechts mooi uitzicht over de groeve. Als
u hier aan de 3-sprong RD loopt, dan komt u 5 m
voorbij links staande betonnen trafokast bij wel een
heel bijzondere boom. De route volgend passeert u
links een op het grasveld gelegen “zithoekje”).
Na 200 m passeert u een insectenhotel/bijenoase
(zie infobord) en weer en zitbank. Aan de 4sprong, einde afrastering en rechts een stukje
verharde weg, gaat u L over de veldweg.
(Als u hier R omlaag loopt, dan komt u meteen bij
draaihekje en het infobord Groen Hotspot 6/de stille
Meertensgroeve, die zeker een bezoekje waard is.
Mogelijk komt u in de groeve Hollandse landgeiten
tegen).
Aan de asfaltweg gaat u R over het asfaltpad. (U
loopt hier aan de rand van het linksgelegen Plateau
van
Margraten).
Negeer
voorbij
twee
picknickbanken zijpad rechts. Een eindje verder
loopt u Berg binnen. Let op! Ga nu meteen bij
groot houten hek en infobord R (blauw/rood) door
het klaphek en u komt weer in het natuurgebied
Bergse Heide/Ingendael. Loop nu het brede pad
omlaag richting Geuldal. Negeer bij grote eik
zijpad rechts. (10 meter verder ziet u rechts
beneden het voormalig cafévoetbalveld genaamd ’t
Kuupke). Aan de 3-sprong gaat u L (blauw/rood)
verder omlaag. Aan de 4-sprong gaat u L (rood)
omhoog.
5. Volg geruime tijd het pad langs de boshelling.
Aan de 4-sprong gaat u R (rood) het holle bospad
omlaag. Beneden gaat u L over de smalle
asfaltweg. Bij afsluitboom en wildrooster vóór
hotel Brakkeberg loopt u R (groen/zwart) via het
klaphek het natuurgebied Ingendael binnen en
volg het brede graspad.
(Kijk na 50 m even achterom en u ziet het
hooggelegen, monumentale okerkleurige in mergel
opgetrokken hotel kasteel Geulzicht (1918). De
oorspronkelijke functie was particuliere bewoning).
Volg nu het brede graspad, dat ter hoogte van
rechts vrijstaand huis naar links buigt. Via
bruggetje (Kloasterbrökske) steekt u de Geul
over.

blz 3 van 3
6. Na het bruggetje gaat u schuin R over het
graspad. (Voor u ziet u de mooie kerktoren van het
prachtige St. Gerlachuskerkje). Even verder loopt u
langs de rozentuin (achtertuin) van Château SintGerlach. Loop dan RD met links de beukenhaag.
Negeer gesloten klaphekje links en loop verder
RD langs de afrastering. (Bij afgesloten klaphekje
ziet u links twee voormalige schietpalen van schutterij
St. Martinus). Aan de 4-sprong van graspaden bij
rioolbuis gaat u L verder door het natuurgebied
met links van u afrastering.
(Hier heeft links mooi zicht op het hotel dat
gehuisvest in de voormalige pachthof van het
klooster, die rond 1759 is gebouwd. In het hotel
hebben diverse belangrijke wereldleiders overnacht
o.a. in 1991 de toenmalige president van Frankrijk
François Mitterand en in 2005 de toenmalige
president Bush van de Verenigde Saten, maar ook
de popsterren Bruce Springsteen (2012) en The
Rolling Stones (2014), die optraden tijdens Pinkpop).
Negeer graspad rechts. Aan de 4-sprong gaat u L
door het klaphek. Aan de asfaltweg R (zwart).
(Links ziet u de voorkant van het prachtige Château
Sint Gerlach. Het prachtige gebouw is het voormalig
Norbertijnen klooster dat gebouwd is in 1201 in de
nabijheid van het graf van ridder kluizenaar
Gerlachus, die overleed in 1164 of 1165. Dit dubbel
klooster werd aanvankelijk door mannen en vrouwen
bewoond maar werd na 1218
een adellijk
e
vrouwenstift. In het begin van de 18 eeuw werd het
ingrijpend verbouwd. In 1786 verlieten de zusters het
e
klooster. In de 19 eeuw is het klooster omgebouwd
tot kasteel. Nu is er restaurant “Château Sint
Gerlach” en “bristrot de Liège” in gehuisvest).
Aan de slagboom gaat u L (zwart/geel). Negeer
zijpaden en volg het pad RD door het Prinses
Juliana park. Bij het kanon verlaat u weer het
park.
(Dit kanon is geplaatst t.g.v. het 400 jarig bestaan
van schutterij St. Martinus (1599) uit Houthem St.
Gerlach. Als u bij het verlaten van het park meteen L
gaat, dan komt u bij de Sint Gerlachuskerk. Deze
prachtige barokke voormalige kloosterkerk (1720)
moet u beslist bezoeken. U kunt dan ook een bezoek
brengen aan de schatkamer van St. Gerlachus).
Loop nog even RD over de klinkerweg. Neem nu
de eerste weg R en u komt weer het café, de
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op
het terras nog iets kunt eten en drinken.
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