672. SCHIMMERT (Oensel) 11,6 km – 7,5km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze gemakkelijke wandeling met lichte heuvels wandelt u over veldwegen langs akkers naar Groot
Genhout en Kelmond. Dan over leuke bospaadjes naar de mooie boskapel van de Wonderdadige Medaille.
De terugweg loopt door een mooi natuurgebied langs mooie vijvers en kasteelhoeve Genbroek. Het laatste
stuk gaat weer tussen de velden door. Neem zelf proviand mee, bij de vijvers kunt u fijn zitten. Aan het eind
kunt u een lekkere pannenkoek eten. U kunt de route inkorten tot 7,5km.
Startadres: Restaurant De Pannenkoekenplaets, Oensel 10, Schimmert – Oensel.
(Links van het restaurant mag u parkeren op de parkeerplaats).
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672. SCHIMMERT (Oensel) 11,6 km – 7,5km
1. Met uw rug naar de hoeve gaat u R. Aan de Tsplitsing gaat u R (Haagstraat) richting
Schimmert. Vlak daarna neemt u bij zitbank de
eerste weg L (Langstraat). Neem nu voorbij
huisnr. 90 bij muurkruis de eerste weg L (rood).
De asfaltweg wordt een veldweg. U loopt hier
over het Plateau van Schimmert. (Schuin rechts
voor u ziet u de groene spits van de kerktoren (1937)
in Groot-Genhout). Aan de 3-sprong loopt u RD.
Aan de T-splitsing met links huizen gaat u R over
de veldweg. (Rechts ziet u de 65 meter hoge toren
van de St. Remigius kerk (1926) in Schimmert. Een
eindje verder ziet u links de Sint Hubertusmolen
(1802)). Aan de 3-sprong bij greppel gaat u R.
(Even verder passeert u links in de graft een grote
dassenburcht). Boven aan de T-splitsing gaat u L
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD. Aan de
kruising van veldwegen gaat u R.
2. Aan de ongelijke 4-sprong met asfaltweg in het
buurtschap
Klein-Genhout
gaat
u
RD
(Netelenstruikweg/zwart) over de veldweg. Aan de
3-sprong bij voetbalveld van G.S.V. gaat u L
(zwart). Steek de doorgaande weg over en loop
RD (Hogeweg). Aan de voorrangsweg gaat u L
over het fietspad. (Even verder ziet u voor u de
Martinus kerk in Beek). Aan de kruising bij grote
zwerfkeien gaat u L over de veldweg. Steek de
voorrangsweg over en loop RD (Eerdshaag) de
asfaltweg omlaag. (Beneden bij plaatsnaambord
Kelmond ziet u (afhankelijk van jaargetijde) links
boven de bijzondere woning op de “kunstheuvel” van
de beroemde beeldhouwer Arthur Sproncken o.a.
bekend om zijn grote bronzen paardentorso´s). Bij
huisnr. 10 gaat u R (Beekerveld/rood) de smalle
asfaltweg omhoog. (Degene, die 7,5 km loopt, gaat
hier RD. Vlak daarna aan de 3-sprong bij Mariakapel
(1903/zie infobordje) gaat u L (Kelmonderhofweg).
Ga dan verder bij **** in punt 5). Boven bij breed
ijzeren hek gaat u L door het blauwe draaihekje
(stegelke) en volg het voetpad, gelegen tussen
twee afrasteringen, omlaag. Via het volgende
stegelke loopt u via het trappenpad het
Kelmonderbos binnen. Meteen daarna bij grote
“steen” loopt u RD het bospad omlaag.
3. Beneden aan de 3-sprong bij ijzeren hek gaat u
R omhoog. Aan de 3-sprong bij boomstamzitbank
gaat u RD. Boven aan de Y-splitsing gaat u R het
steile (even) pad omhoog. Boven aan de 3sprong bij trappenpad gaat u R met links van u
een grasveld. Voorbij twee grote infoborden
gaat u L de veldweg omlaag met rechts van u een
hoge beukenhaag. Aan de 3-sprong gaat u L
(rood). Na 10 m. gaat u R over het bospad. Aan de
3-sprong gaat u L. Vlak daarna aan de 4-sprong

loopt RD met links van u het witte clubgebouw
van scouting Sint Martinus. Aan de volgende 3sprong gaat u L (rood) omlaag. Negeer twee
zijpaden links.
4. Bij de bijzondere Mariakapel van de
Wonderdadige Medaille (1955) en zitbank gaat u R
de
brede trappen omlaag. Bij de volgende
zitbank gaat u L (rood) de volgende brede
trappen omlaag. Beneden aan de asfaltweg in
Beek gaat u L. Na 30 m. gaat u L (rood) het
voetpad in. Het pad buigt boven naar rechts en u
steekt de Keutelbeek over. Volg nu het pad door
het park met links beneden van u de Keutelbeek.
(De 8 km. lange Keutelbeek ontspringt in het
Kelmonderbos en stroomt bij Daniken (Geleen) in de
Geleenbeek). Aan de 3-sprong voor vijver gaat u
L (rood) over het pad gelegen tussen de grote
en kleine vijver. (U passeert een zitbank, een prima
pauzeplekje na 6 km). Volg het pad RD (rood)
richting bosrand. Negeer bij rijksmonumentaal
stenen bruggetje (19e eeuw) en bronhuisje (1e
helft 19e eeuw) zijpad links. (Hier heeft u rechts bij
de vijver mooi uitzicht op kasteel Genbroek. De
kasteelhoeve Genbroek wordt reeds in 1381 als
grootleen van het Huis Valkenburg genoemd en krijgt
in de 17de eeuw zijn huidige vorm. Het omliggende
park heeft een totale oppervlakte van 18,5 hectare en
is in 1994 in de oorspronkelijke Engelse
landschapsstijl teruggebracht. Het is nu een
beschermd natuurgebied). Negeer zijpad rechts en
volg verder het pad langs de bosrand RD (rood)
met links van u de Keutelbeek. U passeert een
houten dam. Aan de T-splitsing bij houten brug
gaat u R. (Rechts ziet u weer het kasteel).
5. Aan de 4-sprong gaat u RD (rood) het pad
omhoog met links van u afrastering van weiland
en rechts de bosrand. Het pad wordt een
veldweg. (Hier ziet u rechts het buurtschap Geverik
met daar achter de kantoren op bedrijvenpark
Technoport Europe aan de autoweg A-2. Mogelijk
ziet u ook een vliegtuig dalen naar Maastricht Aachen
Airport) Let op! Even voorbij breed ijzeren hek
rechts (Hier staat een rood paaltje), gaat u L het
pad omhoog. Volg boven het pad RD langs de
akker en laagstamboomgaard. Het pad wordt een
veldweg
gelegen
tussen
twee
laagstamboomgaarden. Aan de T-splitsing gaat u
L (rood) over de licht dalende veldweg. Na 500 m.
gaat u aan de asfaltweg in Kelmond L (rood)
omlaag. Bij ingang van regenwaterbuffer en de
Keutelbeek buigt de weg naar rechts. Vlak daarna
aan de 3-sprong bij Maria kapel (1903/zie
infobordje)
en
zitbank
gaat
u
RD
(Kelmonderhofweg). *

*** Voorbij huisnr. 14 gaat u L (Holleweg/rood).
(Een eindje verder passeert u het gesloten bedrijf
Gelissen Beton)
6. Steek boven bij zitbank en wegkruis de
voorrangsweg over en loop bij verbodsbord RD
(Holenweg/rood) de veldweg omhoog. (Boven
heeft u
rechts mooi uitzicht op de Sint
Hubertusmolen (1802). Aan de kruising gaat u RD.
(Hier lopend over het Plateau van Schimmert ziet u
voor u weer de kerk in Schimmert en schuin rechts
voor u de niet meer in dienst zijnde 38 m. hoge
rijksmonumentale watertoren van Schimmert (1927)).
Aan de 3-sprong gaat u RD. Neem dan de eerste
veldweg R omlaag. (U passeert weer de grote
dassenburcht). Aan de 3-sprong bij greppel gaat u
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R. Steek de voorrangsweg over en loop RD over
de veldweg. Aan de kruising met asfaltweg en bij
wegkruis gaat u RD over de veldweg. ( Links ziet u
hier woningen in het buurtschap Kling). Aan de 3sprong bij ijzeren hek gaat u L. (Een eind verder
passeert u rechts een bijzonder Mariakapelletje). Aan
de asfaltweg gaat u R. Aan de T-splitsing bij
wegkruis
gaat
u
L
terug
naar
het
pannenkoekenhuis, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten en drinken. U heeft hier keuze uit
meer dan negentig heerlijke pannenkoeken. Maar
u kunt er ook ijs en lekker speciaal bier krijgen.
Koffie/thee drinken kan natuurlijk ook. Geopend
vanaf
12.00
uur.
Dinsdag
gesloten.

