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Tijdens deze vrij vlakke veldwegenwandeling kunt u lekker uitwaaien tussen de maisvelden en akkers. U 
passeert de gehuchten Aalbeek (met leuk wandelcafé Onder de Poort) en Helle.   
 
Startadres: Boerderij- en Heemkundemuseum Schimmert, Hoofdstraat 36,  Schimmert. Momenteel 
gesloten. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 6,28 km  1.25 uur  38 m  44 m 
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317. SCHIMMERT 6,3 km 
 
1. Met uw rug naar het museum gaat u R. Voor 
huisnr. 48 A gaat u R (rood) over het voetpad. 
Aan de kruising loopt u RD over het voetpad 
gelegen tussen 2 afrasteringen. Aan de T-
splitsing gaat u R (blauw) over de asfaltweg.  
 

(Hier staat 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. Voor u 
ziet u, de niet meer in dienst zijnde watertoren van 
Schimmert. Deze rijksmonumentale toren is 38 m 
hoog en gebouwd in 1927).  
 

Let op! Tegenover houten hek gaat u L over de 
veldweg/graspad.   
 

2. Aan de T-splitsing gaat u L (blauw/zwart). Volg 
nu geruime tijd tot nader order de blauwe 
wandelmarkeringspaaltjes. Aan de 3-sprong gaat 
u L. Aan de volgende 3-sprong gaat u R. Aan de 
kruising gaat u RD.  
 

(Een eindje verder loopt u bij huisnr.1 de buurtschap 
Aalbeek binnen. Hier woont voetbaltrainer Sef 
Vergoossen).  
 

Aan de voorrangsweg bij muurkruis en mooie 
speklagenboerderij (1829) gaat u R 
(Nieuwenhuysstraat) omlaag.  
 

(Links achter het muurkruis ziet u een oud maar zeer 
compleet puthuisje). 
 

Negeer bij picknickbank zijweg links. Voorbij de 
Mariakapel gaat u (tegenover het leuke wandelcafé 
De Wandelgids, fijne pauzeplek)  L de veldweg 
omhoog. 
 

(Deze kapel is in 1952 gebouwd door de Jonkheid 
Aalbeek om jaarlijks dienst te doen als rustaltaar bij 
de processie). 
 

3. Aan de 3-sprong gaat u L. Aan de kruising bij 
veldkruis gaat u L over de brede veldweg.  
 

(Even verder heeft u links mooi uitzicht op de 65 m 
hoge kerktoren van de St. Remigiuskerk (1924-1926) 
in  Schimmert).  
 

De brede veldweg wordt een mooi dalend hol 
pad. Aan de 3-sprong bij stenen veldkruis gaat u 
RD over de veldweg. Negeer zijpad links 
(Omlooppad). Aan de asfaltweg in de buurtschap 
Helle bij de Platsbeek, een zijbeekje van de 
Geleenbeek, gaat u L (Nelisweg) omhoog..  
 

(Een eindje verder passeert u links de mooie 
Hellerhof (no.10)).  
 

4. Bijna boven aan de 3-sprong nabij zitbank (een 
prima pauzeplekje) gaat u L (Grachtweg). Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij regenwaterbuffer 
Grachtweg loopt u RD. Aan de T-splitsing gaat u 
R de veldweg omhoog.  
 

(Boven heeft u rondom mooi uitzicht. Rechts in de 
verte ziet u de kerktoren van het dorp Groot-
Genhout. Links de weer kerk en watertoren van 
Schimmert).  
 

Beneden aan de kruising gaat u L. Negeer zijweg 
links omhoog.  Aan de T-splitsing gaat u L. 
Meteen daarna gaat u R over de veldweg langs de 
meidoornhaag. (U verlaat hier de blauwe route). 
Aan de kruising loopt u RD over de asfaltweg.   
 

5. Aan de volgende kruising gaat u RD over de 
veldweg. Aan de T-splitsing gaat u L over de 
asfaltweg. Negeer veldweg links en volg de 
asfaltweg, die hier naar rechts (blauw) buigt. Let 
op! Voorbij huisnr. 1 en bij zitbank en het restant 
van de Proosdij graanmolen gaat u R over het 
smalle pad. Aan de kruising RD (rood). Aan de 
voorrangweg gaat u L terug naar het begin. 

 
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.   

 
 


