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Tijdens deze gemakkelijke wandeling met 1 boshelling wandelt u langs velden en akkers naar de 
buurtschap Raar. Dan volgt een stuk door het bos naar de buurtschap Waterval. U klimt de Wijngaardsberg 
op en boven heeft u bij 2 zitbanken een schitterend uitzicht op het gehucht Waterval, een fijn pauzeplekje. 
De terugweg gaat over een mooi plateau waar u lekker kunt uitwaaien. Neem zelf proviand mee voor 
onderweg. U kunt de route inkorten tot 7km maar dan mist u wel de mooie Wijngaardsberg. 
 

Startadres: De Auw Stoof confits, De Steeg 13b, Schimmert. 
(U mag parkeren op de parkeerplaats voor de deur).  

 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,55 km  2.15 uur  53 m  101 m 

 
 

783. SCHIMMERT  9,5 km – 7 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u L. Meteen 
daarna aan de T-splitsing gaat u R. Negeer zijweg 
links en  voetpad rechts en loop RD over de 
eenrichtingsweg. Aan de  T-splitsing in Klein 
Haasdal  gaat u L omhoog. Negeer boven bij 
zitbank zijweg rechts. Aan de 3-sprong bij het 
mooie huis Nieuwstraat 2 gaat u RD (Klein-
Haasdal). Aan de 4-sprong bij en boomkruis gaat 
u L (blauw) de holle veldweg omlaag. Aan de 
voorrangsweg bij stenen wegkruis en boomkruis 
gaat u R.  Meteen daarna gaat u bij verbodsbord L 
(blauw) de (holle) veldweg omlaag. Beneden aan 
de 3-sprong bij regenwaterbuffer en stenen 
veldkruis gaat u RD (blauw/zwart) over de 
veldweg, die even verder een prachtige stijgend 
hol pad wordt waarin een grote dassenburcht ligt. 
Bijna boven aan het eind van de holle weg gaat u  
bij ruiterpaal gaat u R de veldweg omhoog.  
 

(U loopt nu over het plateau van Schimmert met 
rondom mooi uitzicht (afhankelijk van beplanting 
akkers) op o. a de 30 m hoge Wilhelmina 
uitzichttoren in Valkenburg).  
 

Na bijna 600 m gaat u aan de 5-sprong bij 
veldkruis gaat u  RD (geel) met rondom nog 
steeds weids uitzicht o. a. links op de  kerk in 
Berg en Terblijt. 500 m verder gaat u aan de T-
splitsing R de veldweg omhoog en 150 m  verder 
loopt u onder de hoogspanningskabels door. Aan 
de voorrangsweg gaat u R over het fietspad.  
 

2. Na ruim 400 m gaat u bij huisnr. 55 en bij 
verbodsbord L over de klinkerweg, die naast de 
melkveeboerderij ligt. (U loopt dus rechts vlak langs 
de woning nr. 55 en de opslagplaats voor veevoer). 
Voorbij veerooster wordt de klinkerweg een 
dalende veldweg.  Aan de 3-sprong bij zitbanken 
en de uitstroom van regenwaterbuffer Lintjesveld 
gaat u L (groen/geel) de veldweg omlaag met 
links (even) de bosrand.    
 

(Degene, die 7 km loopt, gaat hier R (geel) de 
veldweg omhoog met rechts de regenwaterbuffer. 
Boven aan de 3-sprong gaat u  R (blauw/geel). Ga nu 
verder bij **** in punt 3).  
 

Na 600 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing 
RD (geel/groen) omlaag. Let op! Na 200 m gaat u 
aan d 4-sprong schuin L het smalle bospad 
omlaag.  
 

(U loopt dus niet verder de veldweg omlaag en gaat 

ook niet L over het bredere pad L waar even verder 

een zitbank aan staan).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R (rood/geel/groen) met 
links van u het Watervalderbeekje, dat in 
Meerssen in de Geul stroomt.  Aan het eind aan 
de rand van de buurtschap Waterval gaat u L  
asfaltweg omlaag.  Let op!  Na 200 m gaat u bij 
zitbank scherp R (wijngaard wandeling Meerssen) 
het smalle steile bospad  (kuitenbijter) omhoog. Na 
150 m gaat u boven R en meteen daarna loopt u 
bij draaihekje, infobord en zitbank (uitpufplek) RD 
over het licht stijgende brede graspad met rechts 
de wijngaard van Domein de Wijngaardsberg en 
even verder links de rijksmonumentale 
kasteelboerderij Hoeve Wijngaardsberg (18e/19e 

eeuw).     
 

(Domein de Wijngaardsberg bevindt zich op de 
oudste wijngronden van Nederland. Vermoedelijk 
sinds de Romeinse tijd, maar bewezen sinds 968, 
werd al wijn verbouwd op de hellingen van de 
Wijngaardsberg.In de 18e eeuw werd dit door de 
komst van de Fransen verboden. In 2002 werd de 
oude traditie weer opgepakt. Zie infobord).  
 

Loop bij het erf van Domein de  Wijngaardsberg  
RD (blauw) over de smalle asfaltweg.  
 

(Elke zaterdagmorgen van 11.00 tot 13.00 uur kunt u 
hier bij het wijndomein wijn kopen.  De wijn van deze 
wijngaard is ook te verkrijgen bij slijterij Rekko in 
Meerssen en wijnhuis L’ Ambiance in Hulsberg.  
 

De route volgend passeert u na 100 m twee 
zitbanken, één van de mooiste genietplekjes van 
Limburg. Hier heeft u na 5,8 km schitterend uitzicht 
o.a. op in het dal gelegen buurtschap Waterval en 
schuin links op de watertoren in Schimmert. Schuin 
rechts in de verte ziet u bij helder weer de spits van 
de kerktoren van Berg en Terblijt).  
 

3. Meteen voorbij de 2 zitbanken (tegenover 
voetpad) gaat u  R (blauw) en loop via stegelkes 
RD door de weilanden omlaag. Beneden in de 
buurtschap Waterval gaat u L (blauw) de 
asfaltweg omhoog.  
 

(Hier staat rechts een prachtige vakwerkhoeve  
daterend uit de 1e helft van de 19e eeuw).  
 

Bij beeldje van Maria Magdalena in links met 
klimop bedekte staande biels (tegenover huisnr. 1 
A) verlaat u de buurtschap Waterval. Volg nu ruim  
500 m de licht stijgende asfaltweg door het mooie 
droogdal. Aan de 3-sprong, waar de smalle 
asfaltweg links omhoog buigt,  gaat u bij zitbank 
en wegkruis en bij verbodsbord R (blauw) de 
veldweg omhoog. (Hier is op 11 maart 2007 de 60 
jarige trimmer L.R. uit Borgharen tijdens een 
fietstocht overleden).  
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Negeer vlak daarna bij uitstroom van 
regenwaterbuffer Kloosterberg graspad links en 
loop RD de veldweg omhoog.  Na 500 m gaat u 
aan de 3-sprong L de veldweg omhoog.   
 

**** (U loopt hier weer over het plateau van 
Schimmert met rondom weer mooi uitzicht o.a. voor u 
op de 65 m hoge kerktoren van de  Remigiuskerk 
(1926) in Schimmert. Een eindje verder ziet u links de 
kerktoren van de Catharinakerk (1904) in Ulestraten).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R (rr. 01) omlaag. Na 50 
m gaat u aan de 3-sprong bij L (rr. 01) de veldweg 
omhoog met voor u de kerk in Schimmert. Boven 
aan de volgende 3-sprong  gaat u R.  
 

(U verlaat hier de blauwe route. Links ziet u de 38 m 
hoge, niet meer in dienst zijnde, rijksmonumentale 
watertoren van Schimmert. (1927), ook wel de Reus 
van Schimmert genoemd. In de watertoren zit o.a. 
een restaurant en boven heeft u schitterend uitzicht. 
Zeker eens bezoeken. 
 

Links ziet u ook de grote ronde mestsilo horend bij de 
grote koeienstal, die u dadelijk passeert). 

4.  Aan de T-splitsing gaat u L over de veldweg en 
u passeert links de grote koeienstal.  Bij de inrit 
van het melkveebedrijf  wordt de veldweg een 
asfaltweg.  
 

(Links in de verte ziet u de schoorstenen op het 
Chemelot terrein met o. a DSM en Sabic en de 
Brightlands campus) 
 

Bij wegkruis gaat u L over de veldweg. Aan de 4-
sprong gaat u RD (blauw) omhoog. Waar de 
veldweg naar links buigt, gaat u RD over het pad 
gelegen tussen afrasteringen.  
 

(Links ziet u de schietboom, kogelvanger en 
clubgebouw  van het schuttersgezelschap St. 
Sebastiaan Schimmert (< 1683).  
 

Aan de 4-sprong bij groot H. Hartbeeld, dat wist 
dat u langs kwam, gaat u R (blauw) de asfaltweg 
omlaag. Aan de T-splitsing in Klein Haasdal gaat 
u L omlaag.  Meteen voorbij huisnr. 63 gaat u R 
(De Steeg). Negeer zijweg rechts en voetpad 
links. Neem nu de eerste weg L en u komt weer 
bij het startpunt, de Auw Stoof confits.

  
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.   

 


