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Dit is een prima wandeling om het mooie Ravensbosch te verkennen. U loopt over een veldweg naar de 
rand van Schimmert en dan duikt u het bos in. Na 3,6k m passeert u een mooi bosven met zitbanken waar u 
kunt pauzeren. Een eind verder volgt een pittig klimmetje en dan wandelt u door het bos terug.  Aan het 
eind is een eetcafé met terras.     
 
Startpunt:  Camping Valkenburg-Maastricht ( De Bron) , Stoepertweg 5, Valkenburg. 
(Rij de camping op en parkeer rechts of links bij het café. In de zomer is ook de parking voor aan de weg open). 
 
Startpunt : U kunt ook starten aan “ Billich “ nr 1 in Schimmert.  ( U kunt dan pauzeren aan het eetcafe van de 
camping, dit is alleen open tijdens camping hoogseizoen)  Parkeer lang zij aan de veldweg bij wit herenhuis. Met 
uw rug naar het witte herenhuis ga rechts de veldweg op. Dan verder bij **** in punt 2)  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,00 km  1.40 uur  47 m  58 m 
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700. VALKENBURG 7 km 
 

1.  Vanaf de parkeerplaats loopt u terug naar de 
uitgang en gaat u L de asfaltweg omhoog.  
 

(Na circa 200 m  passeert u rechts het ongevalskuis 
van Pieter Klinkenberg, die hier op 10-08-1897 (juiste 
datum) op 38 jarige leeftijd in het bijzijn van zijn 7-
jarig zoontje Sjengske (Jean) om het leven kwam 
toen zijn paard op hol sloeg en hij onder de wielen 
kwam van zijn  boerenkar die zwaar beladen was met 
hooi).  
 

Na ruim 400 m gaat u aan de kruising bij 
Mariakapel u RD (Ravensbos/blauw).  
 

(De kapel staat al sinds 1890 op deze plek en werd 
gesticht door een burgemeestersfamilie van Sibbe-
IJzeren. In 1978 is het kapelletje bij de reconstructie 
van de weg opnieuw opgebouwd).  
 

U passeert het voormalige klooster Ravensbosch.  
 

(Dit klooster met school en pensionaat is in 1885 
gebouwd door paters Oblaten van de Onbevlekte 
Maagd Maria. De school en pensionaat waren voor 
het opleiden van priesters. Momenteel is in het 
complex stoeterij Ravensbos gehuisvest, die zich 
bezig houdt met het fokken, de opfok en het beleren 
van Friese paarden. Rechts ziet  u de buurtschap 
Arensgenhout).  
 

U passeert woonvorm Ravensbos (huisnr. 1a) van 
de stichting Radar. 
 

(Hier kunnen  ernstig meervoudig gehandicapte 
kinderen en volwassenen komen logeren).  
 

Waar na bijna 200 m links de hoge haag eindigt, 
gaat u L over de veldweg die u geruime tijd volgt.  
 

(Hier op het Plateau van Schimmert ziet u even 
verder voor u de 38 m hoge rijksmonumentale 
watertoren (1927) in Schimmert (De Reus van 
Schimmert) en de  65 m hoge ranke toren van de H. 
Remigiuskerk (1926) in Schimmert).  
 

Na bijna 1 km gaat u bij enkele zwerfstenen L 
over de asfaltweg. Steek meteen daarna schuin 
links de voorrangsweg over en ga L over het 
fietspad.   
 

2. Na 250 gaat u aan de 4-sprong bij groot 
houtsculptuur van haas en  groot muurkruis L 
(Billich/blauw/groen)  
 

(U passeert hier kasteelhoeve De Bockhof (Billich 
no.1). Het complex bestaat uit een herenhuis en een 
pachtboerderij. Het vierkante torentje dateert uit 
1677).   
 

**** De veldweg maakt dan een haakse bocht naar 
rechts en wordt een smal bospad langs de 
bosrand.  
 

(Hier ziet u het voormalig klooster Ravensbosch).  

Een eindje verder loopt u het Ravensbos in. Een 
eind verder loopt u dan het trappenpad omlaag. 
Beneden passeert u links een waterpoel. Aan de 
kruising bij wegwijzer en afsluitboom gaat u RD 
(rood/blauw,rood-wit) richting Ravensbosch. U 
passeert een bruggetje.  Aan de 3-sprong bij 
mooi bosmeertje loopt u RD (rood).  
 

(Hier staat links een zitbank. Even verder aan het 
meertje staat nog een zitbank, een mooie 
pauzeplek).  
 

Bij de volgende vijver gaat u R richting 
afsluitboom.  Volg het brede pad RD langs de 
bosrand. Negeer trappenpad links omhoog. 
 

3. Aan de 3-sprong loopt u verder RD 
(blauw/zwart/rood) langs de bosrand. Negeer bij 
afsluitboom breed bospad links omhoog en loop 
even verder RD (blauw/zwart/rood) langs de 
afsluitboom. Volg nu enige tijd het mooie pad 
door de bosrand langs het beekje de “Strabeek” 
dat in het natuurgebied Ingendael in de Geul 
uitmondt. Let op! Ga nu het volgende brede 
bospad L (rood) door het hellingbos omhoog.   
 

(Doe rustig aan want het is een straffe kuitenbijter 
m.n. het laatste stukje. Loop met kleine stapjes 
omhoog).   
 

Negeer bijna boven bospad links, boven aan de 
T-splitsing gaat u L. Beneden aan de T-splitsing 
gaat u R. Meteen daarna buigt het pad bij zitbank 
links (even) omhoog. Negeer zijpaadjes en volg 
geruime tijd het kronkelende bospad dat na enige 
tijd  links naar beneden afbuigt en dan weer 
rechts omhoog buigt. ( negeer dus ook “paden “ 
rechts omhoog )   
 

4. Aan de Y-splitsing gaat u R omhoog. (Een 
eindje verder ziet u links beneden weer het 
bosmeertje).  Het pad buigt naar rechts en gaat 
circa 50 m flink omhoog en u verlaat het  bos.  
Boven aan de 3-sprong, voorbij afsluitboom, 
loopt u RD (rood) over het graspad. Aan de  
kruising gaat u L over de asfaltweg.  
 

(In het vakantiehoogseizoen kunt u hier RD 
(Haasdalermolenweg) via de doodlopende asfaltweg 
weg  naar de camping lopen. Het toegangshekje is 
dan meestal open. Zie voor de routebeschrijving over 
de camping laatste alinea).  
 

Na 400 m aan de kruising bij Mariakapel gaat u R 
omlaag. Na ruim 400 m komt u weer bij de ingang 
van de  camping, de sponsor van deze wandeling, 
waar u in het eetcafé, dat alleen in het 
hoogseizoen geopend is, binnen of op het terras 
nog iets kunt eten of drinken. 
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Beschrijving route over camping:  
 

Bij het grote ijzeren hek gaat u L en ga dan 
meteen R met links de akker en rechts de haag. 
Via ijzeren hekje loopt u de camping op. Volg nu 
het pad, gelegen tussen twee afrasteringen, door 
het bosje. Voorbij draaihekje buigt het pad naar 

rechts. Aan de asfaltweg gaat u L. Aan de 4-
sprong L. Vlak daarna aan de volgende 4-sprong 
RD. De weg buigt naar rechts en vervolgens naar 
links. U komt bij de receptie en uitgang van de 
camping waar vlakbij het eetcafé ligt.    

 
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.    
 

 

 

 


