ROL-route 11. HOUTHEM 5,3km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze vlakke route rolt u over mooie voetpaden naar de Geulhemmermolen. Dan langs natuurgebied
Meerssenerbroek terug naar Houthem. Het laatste stuk passeert u het prachtige Chateau Sint-Gerlach.
Startpunt: Café De Holle Eik, Baron de Selysstraat 4 Houthem.
(Tegenover het café is een parkeerplaats).
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ROL-route 11. HOUTHEM 5,3km
1. Met uw rug naar het café gaat u L. Aan de Tsplitsing gaat u R. (U passeert rechts bij huisnr. 18
een prachtige mergelwoning, de voormalige pastorie
(1874). Negeer zijweg rechts. Aan de T-splitsing
bij de Sint Gerlachus kapel (1870) gaat u L
(Onderstestraat). Negeer zijweg rechts.
U
passeert rechts (nr. 60) Villa Wilhelmina (1902).
Meteen daarna bij wit huis (no. 62) gaat u R. (Als
u hier even L de inrit naar Adelante inloopt, dan ziet u
rechts het bijzondere Ronald McDonald Huis. Dit
McDonald Huis is het eerste in Europa dat verbonden
is aan een revalidatiecentrum. Het gebouw is het
eerste
Nederlandse
Hundertwasser
project
(Oostenrijkse kunstenaar/architect). Hier kunnen
gezinnen met een gehandicapt kind vakantie vieren
en toch gebruik maken van de noodzakelijke
revalidatie). Een eindje verder wordt de asfaltweg
een smal pad. Negeer pad rechts. Aan de 3sprong gaat u L (geel). Aan de volgende 3sprong rolt u RD. (Rechts ziet u hier de schietpaal
met kogelvanger van de schutterij St. Martinus (1599)
uit Houthem. Links ziet u de bijzondere toren van het
Ronald McDonald Huis). Aan de 3-sprong gaat u L
en meteen daarna steekt u via brug de Geul en de
molentak van de Geul over. (De Geulhemmer
molen en bijbehorende stuw zijn een Rijksmonument.
De huidige molen en woonhuis stammen uit 1768.
Tot 1955 was de molen in gebruik als korenmolen
(zie infobord). Kijk bij infobord ook even omhoog en u
ziet een muurkruis met tekst).
2. Aan de asfaltweg gaat u R. Waar de
doorgaande weg (Geulhemmerwerg) bij ANWB
wegwijzer links omhoog buigt, gaat u RD (rood)
richting Meerssen. Volg nu circa 600 m. deze
asfaltweg/fietsstraat
beneden
langs
het
hellingbos. (Een eind verder tegenover het eerste
huis rechts, ligt links het oorlogsmonument
Bronsdaelgroeve. In deze grotten begonnen de
Duitsers in maart 1944 met de inrichting van de
eerste ondergrondse werkplaatsen (9200 m2) t.b.v.
reparaties van de vliegtuigmotoren type BMW 801
voor de nieuwe bommenwerper genaamd Junker
388. De werkzaamheden werden uitgevoerd door
dwangarbeiders uit de Noordoostpolder en België.
Nog vóór dat de volledige productie kon worden
bereikt werd Geulhem op 14 september 1944 bevrijd.
Zie infobord). Aan de 4-sprong gaat u R (blauw)
over de smalle Geulbrug. Na circa 200 m. gaat u
aan de 4-sprong bij memoriekruis staand op
grote zwerfsteen R (zwart/blauw) over de
veldweg. (Op 8 juli 1941 is hier om 1.17 uur
(Nederlandse.tijd) een vliegtuig van het 61 Squadron
van de Royal Air Force neergestort dat door een
Duitse nachtjager was neergeschoten. De middel
zware bommenwerper was om 23.00 uur (Engelse
tijd) opgestegen in het Engelse Hemswell (in de
buurt
Sheffield)
en
was
op
weg
naar

Mönchengladbach. De
hier genoemde drie
bemanningsleden liggen begraven op het Jonkerbos
Oorlogskerkhof in Nijmegen. De piloot J.G.N.
Braithwaite overleefde de crash en werd door de
Duitsers gevangen genomen). Aan de T-splitsing
(2,2 km) gaat u L over de smalle asfaltweg. Aan
de ongelijke 4-sprong in de buurt Vroenhof gaat u
bij witte Martinuskapel (1932) en zitbank L
(rood/zwart).
3. Aan de T-splitsing bij wegkruis, zitbank en de
kloosterkapel St. Martinus (1785) (voormalige
parochiekerk Vroenhof) steekt u de voorrangsweg
over en gaat u L over het trottoir. Neem nu de
eerste weg R (Stevensweg) omhoog. Rol de
spoorwegovergang over. De weg buigt naar
rechts. Aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis
gaat u RD (geel/zwart) langs de spoorlijn
Maastricht-Heerlen. Na enige tijd rolt u weer
Houthem
binnen.
Aan
de
kruising
bij
spoorwegovergang
gaat
u
RD
(Meerssenderweg/blauw). (Rechts ziet u het
stationnetje
Houthem-St.Gerlach.
Het
stationsgebouw dateert uit 1903 en werd in 1938
verbouwd; het houten gebouwtje (het enige
overgebleven houten stationsgebouw van Nederland)
is niet meer in gebruik als stationsgebouw. Het is nu
een vakantiewoning). Aan de 3-sprong gaat u RD
(blauw) over de klinkerweg. Bij zitbank rolt u RD
(blauw) over het trottoir. Vervolgens weer verder
RD (blauw) over de klinkerweg.
4. Aan de T-splitsing gaat u R (Vauwerstraat)
omlaag en rol even verder onder het
spoorwegviaduct door. Beneden aan de Tsplitsing gaat u R (geel). Neem nu de eerste weg
L (Joseph Corneli Allée) richting hotel restaurant
Château Sint Gerlach. (U passeert links de
voormalige kasteelhoeve en het groet St. Gerlach
Paviljoen met unieke congres- en vergaderruimten).
Bij de rechts gelegen parkeerplaats gaat u RD
verder over de asfaltweg met rechts van u het
Prinses Juliana Park waarin meestal vele mooie
kunstwerken staan.. (Als u voorbij de parkeerplaats
bij groot infobord “Ingendael” L over het pad gaat,
dan komt u na 100 m. bij de Gerlachus put (eerste
vermelding 1227). De huidige stenen put dateert van
rond 1700. Bij de put staan zitbanken). De asfaltweg
buigt naar rechts. U passeert links het rode hotel
Château Sint Gerlach. (Het hotel is gehuisvest in de
voormalige pachthof van het klooster en is rond 1759
gebouwd. Het toenmalige klooster had opslagruimte
nodig voor de opbrengsten van de landerijen. De
pachthof bestond uit vier hoekpaviljoens die door
lage vleugels verbonden waren en een grote schuur
gegroepeerd rondom een ruime binnenplaats. De
grote schuur werd als opslag voor de oogst gebruikt
en in de lagere vleugels werd het vee gestald. Voor

die tijd was deze pachthof erg modern van opzet.
Men sprak zelfs van een oogst en vee paleis. In het
hotel hebben diverse belangrijke wereldleiders
overnacht o.a. in 1991 de toenmalige president van
Frankrijk François Mitterand en in 2005 de
toenmalige president Bush van de Verenigde Staten,
maar ook de popsterren Bruce Springsteen (2012) en
The Rolling Stones (2014), die optraden tijdens
Pinkpop). Meteen voorbij het hotel gaat u bij de
beelden van de abt van het klooster en moeder
overste van het stift R over het pad. Dan passeert
u bij ronddraaiend ei (kunstwerk) de voorkant
van het prachtige Château Sint Gerlach. (Sint
Gerlach (1795) was oorspronkelijk een stift (klooster)
voor adellijke dames. Gesticht in 1200 en genoemd
e
naar Sint Gerlach. In de 19 eeuw is het klooster
omgebouwd tot kasteel. Nu is er het chique
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restaurant “Château Sint Gerlach” en “bristrot de
Liège” in gehuisvest). Vervolgens passeert u de
achterkant van de Sint Gerlachus kerk. Aan het
einde van het pad gaat u L en bij rechts staand
kanon verlaat u het park. (Het kanon is hier
geplaatst t.g.v. het 400 jarig bestaan van de schutterij
St. Martinus uit Houthem St. Gerlach). Rol nu RD
over de klinkerweg. (Als u hier meteen naar L gaat,
dan komt u via het kerkhof bij de mooie Sint
Gerlachus kerk uit 1720 met het prachtige barokke
interieur. Moet u beslist doen. U kunt dan ook een
bezoek brengen aan de schatkamer van St.
Gerlachus). Neem de eerste weg R terug naar het
café, de sponsor van de wandeling, waar u nog
iets kunt eten of drinken. (Er is ook een
invalidentoilet).

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

