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Tijdens deze wandeling met wat lichte heuvels wandelt u over veldwegen naar het buurtschap Terstraten 
met mooie vakwerkhuizen. Via het buurtschap Grijzegrubben komt u in Nierhoven bij de prachtige 
visvijvers. Hier staan genoeg zitbanken voor een pauze aan het water. De terugweg begint met een mooi 
paadje langs de Platsbeek naar Tervoorts en dan klimt u naar een plateau met mooi uitzicht. Vanaf het 
buurtschap Helle volgt u een leuk paadje door mooie natuur naar Aalbeek en dan gaat het door de velden 
terug naar Schimmert.  Neem zelf proviand mee, aan het eind is een terras. TIP: U kunt in de winter ook 
starten bij de vijvers van Nierhoven bij punt 3 (Parkeerplaats Nierhoven 13 Nuth), en dan pauzeren bij café 
’t Weverke (Geopend: 01/05 tot 01/10 di t/m zo 12.00 uur. Winter: zondag vanaf 11.00 uur).   
GPS-afstand 10400 m, looptijd 2.15 uur en hoogteverschil 56 m. 
 

Startadres: Café ’t Weverke, Hoofdstraat 77, Schimmert.  (U mag parkeren op de parkeerplaats tegenover het 
café).  
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,41 km  2.25 uur  53 m  63 m 
 

 
 

833. SCHIMMERT  10,4 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang steekt u via het 
zebrapad de doorgaande weg over. Voor de 
kerktrap van de St. Remigiuskerk (1926) gaat u L 
(De kerk is te bezichtigen). Meteen daarna gaat u 
bij kerkklok (1583-1983/400 jaar parochie 
Schimmert) R (Montfortstraat/rood).  
 

(Even verder passeert u rechts de grote pastorie (nr. 
2)  daterend uit 1898 met in de achtertuin een groot 
Mariabeeld).  
 

Aan de 4-sprong bij wegkruis en zitbank neemt u 
de tweede weg L (Achter de Kerk). Aan de 
kruising gaat u L (rood) over de smalle asfaltweg. 
Aan de 4-sprong gaat u RD over de veldweg.  Aan 
de 3-sprong gaat u L. Meteen daarna aan de 
volgende 3-sprong gaat u R (blauw). (U loopt hier 
over het plateau van Schimmert).  Negeer veldweg 
rechts omhoog en loop RD (blauw).  Aan de 
kruising loopt u RD. (U verlaat hier de blauwe 
route). Negeer bij hoogspanningsmast breed 
graspad rechts omlaag en volg de veldweg RD 
omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u R de 
smalle asfaltweg omlaag. Na 100 m gaat u  L over 
de veldweg.  Boven aan de 4-sprong loopt u RD 
omlaag.  
 

2.  Beneden aan de T-splitsing in de buurtschap 
Terstraten  gaat u R (blauw/rood-wit) de asfaltweg 
omlaag.  
 

(U passeert twee mooie speklagenboerderijen 
waarvan nr. 12  uit 1810 dateert en nr.11 uit de 18e 

eeuw. Even verder passeert u nr. 8 dat uit 1774 
dateert).  
 

Bij wegkruis en twee mooie vakwerkhuizen, 
beiden uit de 18e eeuw,  buigt de weg naar rechts. 
Aan de 3-sprong voorbij huisnr. 1 (1710), met aan 
de zijkant een zgn. klokgevel, gaat u L 
(Driesschenweg/blauw) over de veldweg.  Voorbij 
de witte mooie carréboerderij (no.2) uit 1733  gaat 
u meteen L (groen/wit-rood) de holle veldweg  
omhoog.  Aan de omgekeerde Y-splitsing bij 
grote dassenburcht gaat u scherp R de veldweg 
omhoog. Boven wordt de veldweg een dalend hol 
pad. Beneden aan de klinkerweg in de 
buurtschap Grijzegrubben gaat u L.  Aan de 3-
sprong gaat u RD (Nierhoven/blauw). Negeer 
meteen bij picknickbank doodlopende weg 
rechts. Volg nu  circa 500 m het pad dat rechts 
van deze weg is gelegen. U loopt even verder het 
buurtschap Nierhoven binnen. Negeer voorbij 
huisnr. 22 zijweg rechts en bij dierenparkje 
voetpad rechts.  
 

3. Bij huisnr. 13 gaat u schuin R over de 
parkeerplaats.  
 

(Links ziet u Huis Nierhoven  daterend uit circa 1550. 
Het witte landhuis bestaat uit een carréboerderij met 
gesloten binnenhof en poortgevel. Bij het complex 
hoort ook een huiskapel met altaar uit de 18e  eeuw. 
Zie infobordje. Het is niet toegankelijk voor publiek).  
 

http://www.weverke.nl/
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Aan het eind van de parkeerplaats gaat u aan de 
4-sprong R het voetpad omlaag naar de visvijver. 
Aan de 3-sprong loopt u RD tussen de 2 
visvijvers door. (Aan deze visvijvers staan 
meerdere zitbanken, een mooie pauzeplek na 5 km).  
Steek de brug over en negeer meteen zijpad links. 
Aan de 3-sprong bij infobord gaat R (blauw) met 
rechts van u de vijver. Aan de 3-sprong gaat u L 
(blauw) Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L 
(blauw) met rechts afrastering van dierenparkje 
en links de meanderende Platsbeek, een zijbeekje 
van de Geleenbeek.  Aan de kruising bij brug gaat 
u RD (blauw) verder langs de beek.  Aan de 3-
sprong bij klinkerweg en picknickbank gaat u L 
over het klinkerpad/tegelpad verder langs de 
beek.  U steekt de Platsbeek over. Aan de 
asfaltweg in de buurtschap Tervoorst gaat u L 
omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u R 
(rood/blauw). U passeert de voormalige basisschool 
van Tervoorst (nr. 90)). Aan de 4-sprong bij 
picknickbank en bij het links staande bijzondere 
weg(boom)kruis gaat u RD (Horenweg). 
 

4. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u verder RD 
(Horenweg).  Na 100 m gaat u bij ijzeren 
toegangshek van regenwaterbuffer L de veldweg 
omhoog.  Boven voor akker maakt het pad een 
haakse bocht naar rechts. Volg geruime tijd het 
smalle pad dat nog 3 haakse bochten maakt.  
 

(U loopt hier aan de rand van het Plateau van 
Schimmert. Na de derde haakse bocht ziet u schuin 
rechts voor u de Remigiuskerk in Schimmert).  
 

Beneden gaat u R de grindweg omlaag. Meteen 
daarna gaat u L (bruin) het brede graspad 
omhoog. Boven aan de Y-splitsing gaat u R 
(zwart) en volg even verder het holle bospaadje 
omlaag.  Aan de 3-sprong bij ijzeren doorgang 
gaat u L verder omlaag. Aan het einde van het 
pad bij stenen veldkruis en zitbank ter 
nagedachtenis aan Paul Baggen gaat u R. Na 30 
m gaat u L (Omlooppad/bruin/wit-rood) over het 
pad met links beneden van u de Platsbeek.   
 

(Bij twee houten hekken en bij hoogspanningskabels 
passeert u rechts het bord “Boze moeders”).  
 

U passeert een nauwe doorgang en volg RD het 
pad door het weiland langs een zitbank. (Een 
genietplekje gelegen op het Landgoed Puttersdael) 
Ga door de volgende nauwe doorgang en volg 

het pad, dat een eindje verder een veldweg wordt, 
RD met links van u nog steeds het beekje.  
 

5.  Boven aan de T-splitsing bij picknickbank in 
het buurtschap Aalbeek gaat u R (blauw/wit-
rood). Loop links van deze doorgaande weg. Aan 
de 3-sprong bij muurkruis gaat u L 
(Haasdallerweg) de klinkerweg omhoog langs de 
mooie speklagenboerderij uit 1829.  
 

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

Bij huisnr. 1 passeert u de woning van de 
bekende voetbaltrainer Sef Vergoossen en volg 
dan de veldweg omhoog.  Aan de kruising gaat u 
RD (blauw/wit-rood) omhoog richting watertoren 
Schimmert.  
 

(De niet meer in dienst zijnde 38 m hoge  
rijksmonumentale watertoren van Schimmert (de 
Reus van Schimmert) is gebouwd in 1927).   
 

Aan de T-splitsing gaat u R (groen) de holle 
veldweg omhoog. Aan de 3-sprong gaat u L 
(blauw) omhoog richting de 65 m hoge kerktoren 
van de St. Remigiuskerk.  
 

(Boven heeft u rondom mooi uitzicht o.a. op de  520 
m lange overdekte indoor skibaan Snow World 
Landgraaf, die gelegen is op de helling van de 
steenberg van de voormalige steenkolenmijn 
Wilhelmina en waarop 10000 zonnepanelen liggen. 
Hier ziet u ook steenbergen van voormalige 
steenkolenmijnen in de Duitse grensstreek). 
 

Aan de asfaltweg loopt u RD.  
 

(Hier ziet u links 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).  
 

Negeer zijwegen. 
 

(Bij de eerste zijweg links passeert u bij groot 
Mariabeeld met kind het klooster Sainte Marie 
(1974)).  
 

Aan de T-splitsing bij kerk gebouwd met 
zandsteen en mergel  gaat u L terug naar het 
café, de sponsor van de wandeling,  waar u nog 
iets kunt eten of drinken. 

 
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.   


