967. ULESTRATEN 11 km – 9 km – 6 km
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blz 2 van 4
Tijdens deze heuvelachtige en afwisselende wandeling wandelt u via leuke paadjes door het Vliekerbos
naar de mooie kasteelhoeve Huize Vliek. Dan loopt u door weilanden naar de buurtschap Schietecoven. Via
het mooie natuurgebied Biesenberg loopt u naar het ecoduct bij de A2 en dan slentert u enige tijd over
leuke bospaadjes door het Kalverbos tot in de buurtschap Humcoven. U loopt de Wijngaardsberg omhoog
en boven bij de wijngaard en 2 zitbanken heeft u schitterend uitzicht, een mooie pauzeplek. Dan loopt u
door weilanden omlaag naar de buurtschap Waterval. Het laatste stuk wandelt u omhoog en via het Plateau
van Schimmert loopt u terug naar Ulestraten waar een fijn terras is. U kunt kiezen uit 3 afstanden waarbij
de route van 6 km ook al een heel leuk rondje is.
Startpunt: Brasserie Brocante, Dorpstraat 1, Ulestraten. Open woensdag t/m zondag vanaf 12.00 uur).
(Rechts van de brasserie is een grote openbare parkeerplaats).

GPS afstand

10,94 km

Looptijd
2.30 uur

Hoogteverschil

Totaal omhoog

63 m

140 m

967. ULESTRATEN 11 km – 9 km – 6 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L
(Dorpstraat). Negeer meteen zijweg rechts (de
Sauveurstraat).
(U passeert meteen links (huisnrs. 19-19A) de
rijksmonumentale Ulestraterhof (1649) met de mooie
binnenplaats).
Negeer zijweg links (Danielsteeg). Bij huisnr. 32
gaat u R (blauw/geel) over de klinkerweg. Bij
huisnr. 12 gaat u aan de 3-sprong RD
(blauw/geel). Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u
RD (blauw/geel). De asfaltweg wordt een stijgend
pad. Bij inrit van loonbedrijf wordt het pad een
dalende veldweg. Aan de T-splitsing gaat u R de
asfaltweg omlaag. Na 50 m gaat u tegenover
ijzeren hek schuin L het graspad omhoog. Meteen
daarna op de hoek van de afrastering gaat u L
over het brede graspad met rechts van u
afrastering van weilanden.
2. Aan smalle asfaltweg gaat u R omlaag.
(Degene die 6 km loopt, gaat hier L omhoog. Negeer
boven zijpad rechts richting twee mergel stenen
pilaren. Bij ijzeren hek en einde laagstamboomgaard
gaat u L over het pad gelegen tussen 2 afrasteringen
en u passeert meteen rechts een grote stal. Steek bij
zitbanken de smalle asfaltweg over en loop via
klaphek RD de weilanden omlaag. Ga nu verder bij
**** in punt 7).
Waar na 100 m links het bos begint, gaat u bij
afvalbak en wandelbordje “Opengesteld” L het
bospad omlaag. Negeer zijpad links en loop RD
het bospad omlaag.
(Hier in het Vliekerbos zijn veel bronnen die overgaan
in bronbeekjes, die uiteindelijk de Vliekerwaterlossing
en de Watervalderbeek vormen).

Beneden bij 2 mergelstenen pilaren gaat u R en
steekt u via bruggetje het beekje genaamd
Vliekerwaterlossing over. Meteen daarna aan de
kruising gaat u L met links van u (even) het
beekje. Aan de voorrangsweg in Ulestraten gaat
u L. Negeer bij vakwerkhoeve (1786) en wegkruis
zijweg rechts omhoog. U passeert Landgoed
(Huize) Vliek.
(Het herenhuis annex kasteelhoeve is gebouwd in
Lodewijk XIV-stijl en dateert uit 1725. Het
oorspronkelijke kasteel werd voor het eerst genoemd
in 1373 onder de naam Huize de Dael).
Steek nu de doorgaande weg over en ga L over
het fietspad.
(Hier ligt rechts de historische ecologische
groentetuin de Kwallef van Vliek (zie infobord)).
3. Let op! Na 30 m bij bord ”einde bebouwde kom
Ulestraten” gaat u R via het klaphekje het
weiland/boomgaard in.
(Hier heeft u achterom kijkend mooi zicht op ket
klokkentorentje van het herenhuis).
Ga nu meteen L en volg het pad door het weiland
omhoog met links op afstand van u de
afrastering/haag. Loop een eind verder rechts
langs 4 bomen, die in een vierkant staan. Meteen
daarna voorbij links gelegen waterpoel en
staande zitbank gaat u R en via klaphekje verlaat
u het weiland/boomgaard. Meteen na het
klaphekje gaat u L over het pad dat meteen
daarna naar rechts buigt. Negeer zijpaden rechts.
Boven gaat u de stenen trap met leuning omlaag.
Beneden bij plaatsnaambord Schietecoven gaat u
R de smalle holle asfaltweg omhoog.

100 m verder, meteen voorbij huisnr. 1, gaat u L
het trapje met leuning omhoog en u loopt bij
infobord het Biesenbergbos binnen. Volg nu het
stijgende en vervolgens dalende bospad RD. Via
klaphek loopt u een weiland in. (Mogelijk komt u
grazende Zwartbles schapen tegen). Volg RD het
pad door het langgerekte weiland met even
verder voor u de spitse toren van de basiliek in
Meerssen.
(100 m verder passeert u een zitbank met mooi
uitzicht. Zittend op de bank ziet u schuin rechts in de
verte de wijngaard Raarberg. Voor u boven ziet u
woningen inde buurtschap Raar.
Bijna aan het eind van het weiland passeert u rechts
op “heuveltje” een waterpoel en insectenhotel).
Boven bij infobord verlaat u via klaphek het
natuurgebied Biesenberg en gaat u L de smalle
asfaltweg omlaag. (Hier staat rechts aan de
asfaltweg een zitbank).
4. Let op! Na 100 m gaat u R het bospaadje
omhoog. (Dit is circa 20 m voor hek/vouwer van
weiland).
(Degene die 9 km loopt en niet het bospaadje
omhoog wil lopen en even verder de afkorting in het
bos wil nemen, kan hier ook RD de dalende smalle
asfaltweg blijven volgen. Negeer zijpaden. Ga dan
verder bij punt 6).
Boven aan de T-splitsing gaat u R verder
omhoog.
(Degene die 9 km loopt, gaat hier L omlaag. Aan de
Y-splitsing gaat u R. Aan de 4-sprong gaat u L (rood).
Beneden gaat u R (rood) de asfaltweg omlaag. Ga
dan verder bij punt 6).
Na 50 m aan de 3-sprong bij twee houten hekken
gaat u RD het smalle paadje verder omhoog.
Boven wordt het paadje een breed pad gelegen
tussen twee hoge beukhagen. Aan het einde van
de beukhagen en bij de landingslichten van
Maastricht-Aachen Airport wordt het pad een
veldweg. Aan de smalle doodlopende asfaltweg
gaat u verbodsbord L. Aan het eind volgt u RD
het (voet)pad langs de witte woning. Bij klaphek
en trappenpad gaat u L (over draad stappen) het
paadje omlaag.
(Rechts ziet u hier het ecoduct “Kalverbosch” over de
autoweg A-2. Dit ecoduct, oversteekplaats voor
dieren, vormt de verbinding tussen het Maasdal en
het Geuldal).
Het pad buigt in het Kalverbosch naar rechts en
wordt een hol dalend pad.
5. Let op! Omlaag lopend gaat u na ruim 50 m L
het eerste bospaadje omhoog. (Na 3 m passeert u
links een schuin staande boom (04-2021)). Loop dan
RD de korte steile helling omhoog en loop boven
RD. Aan de 3-sprong gaat u R omlaag. Meteen
daarna aan de volgende 3-sprong gaat u L (rood).
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Vlak daarna buigt het pad buigt naar links (rood)
en volg nu het pad met rechts van u afrastering.
(Hier bij afrastering heeft u rechts prachtig uitzicht
o.a. op de Basiliek van het H. Sacrament in
Meerssen).
Aan de 3-sprong gaat u RD (rood). Het pad daalt
en gaat even steil omhoog. Boven aan de 3sprong bij bordje “Landgoed Schietecoven” gaat
u R (rood). Negeer zijpaadjes rechts omlaag en
volg geruime tijd het pad RD (rood/rode driehoek
op geel plaatje). Aan de 3-sprong gaat u R
(rood/rode driehoek op geel plaatje) omlaag.
Negeer zijpaadjes. Bijna beneden aan de 3sprong gaat L. Beneden aan de asfaltweg gaat u
R (rood) omlaag.
6. Steek beneden in de buurtschap Humcoven bij
bijzonder wegkruis de doorgaande weg over en
loop bij verbodsbord RD (Visweg/rood) de smalle
asfaltweg omlaag. Beneden steekt u de
Watervalderbeek over, die in Meerssen in de Geul
stroomt. Negeer meteen breed graspad rechts en
loop RD de asfaltweg omhoog. (U verlaat hier de
rode route) Boven aan de 3-sprong gaat u bij
verbodsbord verder RD. Aan de 4-sprong bij
wegkruis gaat u L (rood) over de veldweg, die een
eindje verder een mooie holle dalende veldweg
wordt.
Beneden
steekt
u
weer
de
Watervalderbeek over. Aan de T-splitsing bij
picknick- en zitbanken gaat u R over de
asfaltweg. Na 20 m gaat u bij zitbank L het
bospaadje omhoog. Negeer zijpaadjes en loop
RD het bospad omhoog. Bijna boven aan de
omgekeerde Y –splitsing loopt u RD (blauw).
Meteen daarna passeert u een draaihekje
(stegelke) en volgt u bij zitbank en infobord RD
het licht stijgend graspad met rechts wijngaard
“de Wijngaardsberg” en even verder links de
rijksmonumentale
kasteelboerderij
Hoeve
Wijngaardsberg (18e/19e eeuw).
(Deze wijngaard 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. Een eindje verder passeert u een
oriëntatiebord).
Loop RD over het erf van domein de
Wijngaardsberg en volg de smalle asfaltweg RD
(blauw).
7. 100 m verder, meteen voorbij 2 zitbanken
(genietplekje), gaat u R door het klaphek.
**** (Bij deze 2 zitbanken heeft u schitterend uitzicht
op o.a. schuin links de watertoren in Schimmert.
Rechts in de verte ziet u de kerktoren van Berg en
beneden het buurtschap Waterval).
Loop via draaihekje de weilanden omlaag en via
het volgende draaihekje loopt u het trappenpad
omlaag.

Beneden in de buurtschap Waterval gaat u R over
de asfaltweg en u passeert meteen rechts een
prachtige vakwerkhoeve.
(Een eindje verder passeert u links bij picknickbank
de gedenksteen ter herinnering aan de Meersense
oud-wethouder Jo Dejong, De wethouder maakte in
2013 zelf een eind aan zijn leven. Er was commotie
rond hem ontstaan nadat een vrouwelijke ambtenaar
tegen haar wil door hem zou zijn gezoend. Dit zou
zijn gebeurt op de vrijdag voor carnaval
(ambtenarencarnaval) in een café in Meerssen. De
zelfmoord leidde tot grote commotie in Meerssen. Jo
Dejong woonde in Waterval en kreeg tijdens
verkiezingen altijd heel veel stemmen).
Voorbij huisnr. 10 gaat u L (Raarslakweg) de
bosweg omhoog met meteen daarna links een
wegkruis met beschermkap staand tussen drie
bomen. Negeer breed zijpad rechts en volg de
bosweg RD (groen/geel). Aan de Y-splitsing gaat
u R (groen/geel) langs de bosrand en volg nu 600
m de licht stijgende veldweg. Bijna boven aan de
3-sprong bij zitbanken en uitstroom van
regenwaterbuffer gaat L (geel) verder omhoog.
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Boven aan de 3-sprong gaat u R (geel/blauw) over
de veldweg.
(U loopt hier over het Plateau van Schimmert. Voor u
ziet u de St. Remigiuskerk met de 65 m hoge
kerktoren in Schimmert).
Aan de T-splitsing gaat u L (geel) de asfaltweg
omlaag. Na circa 600 m loopt u boven het
buurtschap Genzon (Ulestraten) binnen. Aan de
ongelijke 4-sprong gaat u R (blauw).
(Links ziet u hier een Lourdesgrot uit ± 1900. Achter
de Lourdesgrot staat een groot wit H. Hartbeeld).
Neem de eerste veldweg L (Zonkampweg nr. 1),
die u circa 750 m RD volgt.
(Even verder ziet u schuin rechts voor u in de verte
de St. Hubertusmolen (1802) in Klein Genhout).
Aan de asfaltweg gaat u L. Aan de T-splitsing
gaat u R (Dorpstraat) en u komt weer bij het
restaurant, de sponsor van deze wandeling, waar
u op het leuke terras of binnen in de huiselijk
ingerichte zaak nog iets kunt eten of drinken. Er
is ook heerlijk schepijs verkrijgbaar!
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