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Deze gemakkelijke wandeling zonder steile hellingen maar wel met wat glooiende paden gaat over 
veldwegen en door prachtige holle paden tot aan het dorpje Hegge.  De terugweg gaat door het bos en 
langs een zandgroeve.  Neem zelf proviand mee, na 5,6 km staat een zitbank om te pauzeren.   
 

Startpunt: Voormalig Café - Zaal Wouters, Grijzegrubben 37,  Nuth – Grijzegrubben. (Het café  bestaat niet 
meer en is nu een woning).  

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,73 km  2 uur  50 m  81 m 
 

 
 

275. NUTH (Grijzegrubben) 8,7 km 
 

1. Met uw rug naar huisnr. 37 gaat u L. Aan de T-
splitsing bij Mariakapel gaat u L.  
 

(Op de plek van de kapel stond in 1944 een kruis. 
Dat werd door de bevrijders echter per ongeluk 
omgereden. Om de herinnering aan dat kruis te 
bewaren en als dank voor het feit, dat men de oorlog 
goed was doorgekomen, heeft men in 1945 deze 
kapel gebouwd. Door een reconstructie van de 
wegen, ligt de kapel nu midden op de 3-sprong).  
 

Na 10 m gaat u L (groen) de veldweg omhoog.  
Boven aan de T-splitsing gaat u R de holle 
veldweg omhoog. Steek bij boomkruis, 
regenwaterbuffer en zitbank de asfaltweg over en 
ga RD (blauw/rood-wit) de veldweg omhoog. Aan 
de 3-sprong loopt u RD (blauw) omhoog. Boven 
aan de T-splitsing gaat u L.  
 

(Hier boven op het plateau van Schimmert bij het 
zweefvliegveld en clubhuis van modelvliegtuigclub 
Thermiek ’58 heeft u rondom weids uitzicht. Met de 
rug naar de zitbank ziet u schuin links de tegen de 
steenberg van de voormalige steenkolenmijn Oranje 
Nassau II gebouwde indoor skibaan Snow World 
Landgraaf, waarop 10000 zonnepanelen liggen. 
Rechts ziet u de 65 m hoge St. Remigiuskerk in 
Schimmert).  
 

Aan de volgende T-splitsing gaat u R. Aan de 
kruising RD.  
 

2. Aan de 4-sprong bij wegwijzer en zitbank gaat 
u R (blauw/rood-wit) de holle weg omlaag.  
 

(Links ziet u hier het Chemelot-complex in Geleen-
Beek met o.a. DSM, Sabic en de Brightlands 
campus). 
 

Aan de 3-sprong gaat u R (blauw) omhoog. Aan 
de Y-splitsing bij zitbank gaat u L.  
 

(U verlaat hier de blauwe route. Even verder passeert 
u links de voormalige zandgroeve Houben 
(Spaubeek). Nog een eindje verder ziet u schuin 
rechts de kerk van het dorp Puth. U passeert links 
een infobord betreffende de groeve).  
 

De brede veldweg wordt een dalende holle 
veldweg. Negeer zijweg (inrit) rechts. Vlak daarna 
aan de Y-splitsing gaat u R (blauw) het smallere 

diepe prachtige holle pad omlaag. Beneden aan 
de omgekeerde Y-splitsing gaat u L (blauw).  
 

3. Aan de T-splitsing gaat u scherp R 
(Diependaalsweg/blauw/rood-wit) over de 
veldweg. (Links ziet u de buurtschap Hegge). De 
veldweg wordt een bospad. Negeer zijpaadjes en 
blijf geruime tijd het brede bospad RD omhoog 
volgen door het natuurgebied Diependaal.  
 

(Een eind verder aan de kruising met rechts een 
trappenpad, ligt rechts het geologisch monument 
Diependaal (zie infobord)).  
 

Boven aan de T-splitsing gaat u L (rood-wit) over 
de veldweg. Aan de 3-sprong gaat u L over de 
smalle asfaltweg.  (Voor u ziet u weer de kerk van 
Puth). Aan de 3-sprong bij stenen moordkruis en 
zitbank gaat u RD.  
 

(De tekst op dit moordkruis luidt: "Den 23 may 1818 
word hier omtrent mordaedelijck dood geschooten 
den eersaemen Lois Winandus Plum. Bidt Godt voor 
zyn ziel”. U heeft nu 5,6 km gelopen, dus een prima 
pauzeplekje).   
 

Na 50 m gaat R over de veldweg gelegen tussen 
akkers. (Links in het dal ziet u het dorp Schinnen). 
Voor de grote zandgroeve Bruls (Schinnen) gaat 
u L omlaag door het mooie holle pad.   
 

4. Beneden aan de T-splitsing bij zitbank en 
bijzondere Mariakapel (1957) gaat u R over de 
mooie holle asfaltweg. Bij de uitritten van de 
groeve blijft u RD de holle asfaltweg volgen.   
 

5. Boven aan de kruising bij alleenstaande boom 
en zitbank gaat u L (blauw) de asfaltweg omhoog.  
 

(Rechts heeft u hier een prachtig uitzicht op de grote 
zandgroeve. Een eind verder heeft u boven voor u 
een mooi uitzicht over Parkstad).  
 

Aan de kruising bij wegkruis en zitbank gaat u R. 
Aan de kruising voor boerderij gaat u RD omlaag. 
U hoeft nu alleen maar deze weg omlaag te 
volgen en dan komt u weer in Grijzegrubben. Aan 
de Mariakapel gaat u L terug en u komt weer bij 
het startadres. 
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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.   

 

 


