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blz 2 van 3
Deze wandeling door velden gaat langs gehuchtjes als Aalbeek, Helle en Vink en door het
Wijnandsraderbos. Iets verder dan halverwege is het Wandelcafé Blauwe Steen waar u iets kunt drinken.

Startadres: Wandelcafé Onder de Poort, Nieuwenhuysstraat 53, Aalbeek. Tel:06-41723180.
donderdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Parkeer in de straat.

Geopend:

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

8,30 km

1.50 uur

38 m

49 m

215. AALBEEK 8,3 km
1. Steek de doorgaande weg over en loop bij de
kapel, O. L. Vrouw van het Heilig Hart, RD
(rood/blauw) de veldweg omhoog
(De kapel is in 1952 gebouwd door Jonkheid Aalbeek
om jaarlijks dienst te doen als rustaltaar bij de
processie).
2. Boven aan de 3-sprong gaat u L (blauw) verder
omhoog. Aan de 5-sprong bij veldkruis gaat u L
(blauw/bruin) langs een zitbank.
(U loopt nu nog steeds over het Plateau van
Schimmert. Links heeft u een mooi zicht op de kerk
van Schimmert).
Beneden aan de ongelijke 4-sprong bij stenen
veldkruis gaat u R (Weg aan de Helgats). Bij
ijzeren doorgang gaat u L (rood-wit) over het
paadje. (Links beneden ziet u woningen in de
buurtschap Helle). Aan de T-splitsing voorbij de
tweede ijzeren doorgang gaat u R (bruin). Negeer
meteen hierna veldweg scherp rechts en loop RD
over de veldweg langs de regenwaterbuffer
Brandtweg. Negeer veldweg rechts. Steek boven
de voorrangsweg over en ga R. Na 100 m gaat u L
over de veldweg en na 25 m negeert u breed
graspad rechts.
(Voor u heeft u een mooi uitzicht over een gedeelte
van Parkstad o.a. op indoor skibaan SnowWorld
Landgraaf, die gelegen is op de helling van de
steenberg van de voormalige steenkolenmijn
Wilhelmina en waarop bijna 10.000 zonnepanelen
liggen. Tevens ziet u hier twee steenbergen van de
voormalige steenkoolmijnen in de Duitse grensstreek
(Merkstein/Alsdorf)).
3. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD
(blauw). Vlak daarna bij wegkruis gaat u L (blauw)
over de smalle asfaltweg.
(U passeert het Wandelcafé de Blauwe Steen (met
winterterras) waar u iets kunt drinken).

Aan de 3-sprong voorbij hondenhotel Patricia (nr.
11) en bij poëziepaal en zitbank, met de spreuk
waar iedere paardenliefhebber het wel eens mee
zal zijn, gaat u bij verbodsbord R over de asfaltveldweg. (Rechts heeft u mooi uitzicht). Negeer
holle weg rechts, die langs de bosrand omlaag
gaat, en loop RD (groen) met rechts de bosrand.
Nog geen 100 m verder, ongeveer in het midden
van de bosrand, gaat u bij de brede ingang R het
bos in. Ga meteen L richting zitbank. Voorbij de
zitbank gaat u R en volg het bospad door de
bosrand omlaag. Negeer alle zijpaden en dan
buigt het pad naar rechts langs een steilrand.
Negeer zijpad rechts. Vlak daarna aan de Tsplitsing gaat u L (groen) over de veldweg. Aan
de 3-sprong gaat u R (blauw) de asfaltweg
omhoog.
4. In de buurtschap Vink buigt de weg naar
rechts. Let op! Meteen achter huisnr. 5 (nr. staat
rechts van het huis) gaat u L (Weg achter de
Vinkerweide/blauw) het voetpad in.
(De gevelsteen, links naast 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. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat
u RD (groen) over de veldweg. Aan de kruising
gaat u R de holle veldweg omhoog. Vlak daarna
aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD verder
omhoog. Aan de voorrangsweg in de buurtschap
Aalbeek, waar verschillende rijksmonumentale
boerderijen staan, gaat u L. Na 100 m, waar de
doorgaande weg naar links buigt, 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 de H. Remigiuskerk (1926) van
Schimmert en links de niet meer in dienst zijnde 38 m
hoge rijksmonumentale watertoren (1927)). In de
watertoren, De Reusch genaamd, is sinds 2021 o. a.
boven horeca waar u weids uitzicht heeft).
Negeer beneden veldweg links. Aan de kruising
gaat u R (blauw). De veldweg wordt een
asfaltweg.
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(In het eerste huis rechts woont de bekende
voetbaltrainer Sef Vergoosen).
Aan de voorrangsweg bij muurkruis gaat u R
(blauw).
(Links achter het muurkruis ziet u een oud maar zeer
compleet
puthuisje
en
rechts een
mooie
speklagenboerderij uit 1829).
U loopt de buurtschap Aalbeek binnen. Negeer bij
picknickbank zijweg links. Na 100 m komt u bij
het Wandelcafé, sponsor van de wandeling, waar
u nog iets kunt eten en drinken.
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