Wandelroute
St. Gerlachuswandeling - Vanaf St. Gerlach door het Klooster- en Ravensbos
Duur: ca. 2,5 uur
U vertrekt vanaf de parkeerplaats bij Chateau St. Gerlach aan de Joseph Corneli Allee in Houthem en u loopt via
het park in de richting van de kerk.
Chateau St. Gerlach
Dit kasteel vindt zijn oorsprong omstreeks 1155. Ridder Gerlachus vestigde zich hier als kluizenaar. Het kasteel
is grondig gerestaureerd en verbouwd tot een vijf-sterrenhotel/ appartementencomplex met restaurant-,
congres-, en vergaderfaciliteiten, een overdekt zwembad en Kneipp-kuurbad faciliteiten.
U bevindt zich nu in de Onderste straat. Links ligt de St. Gerlachuskerk en er naast de prachtig gerestaureerde
St. Norbertinushof.
St. Gerlachuskerk
De kerk is gebouwd, ergens tussen 1720-1727. Vroeger stond hier een kloosterkerk die deel uit maakte van een
kloostercomplex. Hierin was een adellijke vrouwenstift gevestigd.
Aan de rechterzijde staan enkele uit mergel gebouwde woningen naast elkaar. Er naast staat de statige oude
pastorie. Aan de linker zijde passeert u een gedeelte van de vroegere omringde muur van de stift.
Op de Y-splitsing staat het prachtige van mergel gebouwde kapelletje.
U gaat hier naar links en bij de tweede T-splitsing, voor Hotel Bel-Air gaat u naar rechts. De geasfalteerde inrit
gaat snel over in een meter breed voetpad, de Kromme Steeg, dat zich tussen de weilanden door slingert. In de
weilanden lopen regelmatig mooie raspaarden van stoeterij Ingendael. Eveneens passeert u enkele fraaie grote
solitair staande bomen. Het voetpad naar links leidt de wandelaar naar Geulhem en de Geulhemmermolen.
Nadat u het voetbalveld gepasseerd bent mondt het pad uit in de Putweg waar u naar rechts gaat. Parallel aan
de weg stroomt een klein beekje het dat het water vanaf de hoger gelegen hellingen naar beneden afvoert. Op
de T-splitsing met de provinciale weg Vroenhof, gaat u naar links en na 40m naar rechts. De Stevensweg kruist
met de spoorlijn Maastricht-Heerlen. Op de hoek Putweg-Provinciale Weg Vroenhof ligt het voormalige
Montfortanen klooster.
Het klooster is nu in gebruik als zorgcentrum Vroenhof. Op de hoek staat de kapel van het voormalige klooster
die gebouwd is in 1785. Hierin vinden nog kerkdiensten plaats die ook door mensen uit de omgeving bijgewoond
kunnen worden. Op de volgende T-splitsing gaat u links omhoog. Rechts ligt tuinplantenkwekerij Geuskens.
Nadat u onder het viaduct onder de autoweg Maastricht-Heerlen door bent, gaat u op de T-splitsing naar rechts.
Links, van u ligt Chateau L`Ermitage, een voormalig schoonheidsinstituut.
Chateau L`Ermitage
In de jaren vijftig en zestig droeg het de naam 'De Kluis' en was het in bezit van de RK Mijnwerkersbond. Het
gebouw deed dienst als vormingscentrum. Een tiental jaren geleden is het gerenoveerd en kreeg het een
bestemming als schoonheidsinstituut onder de naam Château l'Ermitage. Vrij recent speelde zich er het
televisie-evenement 'Big Diet' af.
Op de T-splitsing gaat u links omhoog. Na ongeveer 50 meter ligt links een onopvallend smal pad dat u naar een
in 1828 gestichte open mergelkapelletje voert. Hier heeft vroeger ook de kluizenaarswoning van de Houthemse
kluizenaar Matias Ackermans gestaan. U gaat verder omhoog door het Kloosterbos. Dit bos werd vroeger het
Calvariebos of Smallenbosch genoemd. Aan het einde van deze weg ziet u links een groot perceel met veredelde
blauwe bosbessen. Deze worden naar de veiling gebracht en hier wordt jam en cassis van gemaakt. Rechts van
de weg ligt een geheel gerestaureerde voormalige boerderij. Deze is al sinds 1910 in het bezit van de familie
Schaepkens. Wanneer de boerderij oorspronkelijk gebouwd is, is niet bekend. In het weiland tegenover de
boerderij lopen diverse dieren, waaronder een pauw en parelhoenders.
Op de T-splitsing gaat u links omhoog (geel paaltje). U passeert het ronde bos en gaat op de volgende T-splitsing
recht door. Inmiddels bent u boven op het plateau van Schimmert aangekomen.
De veldweg voert u nu tussen de akkerlanden door. Bij de T-splitsing verlaat u de Stevensweg en gaat u naar
rechts over de Broemkuilweg (geel paaltje).

Op ongeveer 200m afstand ziet u een boerderij langs de weg Schimmert-Raar-Meersen liggen. Op de vijfsprong
van veldwegen gaat u recht door (blauw paaltje). Rechts staat een gietijzeren veldkruis dat in 2004 verplaatst
is. Op het veldkruis lezen we "In de Sjeem van `t kruus leep nog geine verlore". Vanaf deze hooggelegen plaats
heeft u een schitterend uitzicht. U ziet Schimmert met haar kerk en watertoren. Rechts van u ligt een moderne
fruitplantage.
Op de T-splitsing gaat u naar rechts over de Elzenweg. Halverwege deze weg passeert u een eik die eenzaam
langs deze veldweg staat. Deze eik is zeker enkele honderden jaren oud. Hij heeft een doorsnede van ca.1,40
meter. Aan de zijde van Valkenburg is nog redelijk gaaf, maar aan de zijde van Schimmert is hij door een zwam
totaal uitgehold en uitgerot. Zeer waarschijnlijk zal hij, bij een felle storm, een keer het loodje leggen en gaat
een opmerkelijk en natuurlijk herkenningspunt in deze omgeving verloren. Over deze EEN-EIK (alleenstaand)
heeft Karel Dorren uit Valkenburg in het verleden een gedicht geschreven. (*1) Even verder, vlak voor het bos,
gaat u naar links langs de bosrand. Na ongeveer 100 meter gaat u naar rechts om het Ravensbos heen over de
Goudenroodsweg. Vanaf hier heeft u een schitterend uitzicht over de Geulvallei en Valkenburg. In de hoogte ligt
de Wilhelminatoren en er achter het dorp Sibbe, verder naar rechts steekt de kerktoren van Berg en Terblijt
boven het hellingbos uit.
Op de T-splitsing gaat u naar rechts en na 100 meter gaat u naar links onder het viaduct van de autoweg en het
spoor door. U loopt nu over de Vouwersweg. Beneden aangekomen nadert u tussen twee voormalige caré
boerderijen door de provinciale weg. Hier gaat u naar rechts en na 40 meter naar links. Nu bent u weer terug
bij de ingang van de parkeerplaats waar u vertrokken bent.
(*1) U kunt ook bij via het bospad naar beneden gaan. Aan het einde van het bos gaat u naar links en bij het
viaduct naar rechts. (Dit bospad is door erosie vaak slecht begaanbaar).

