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 gezicht naar het café gaat u R en aan de T-splitsing R langs de kerkhofmuur. Aan de
3-sprong met de Gerlachuskapel L door de Onderstestraat. Neem de tweede weg R richting
parkeerplaats Hotel De Geulvalei (Dit is meteen voorbij een witte villa en tegenover een
monument). Volg RD het voetpad langs de manegeweides. Negeer een zijpad rechts. Neem het
eerste voetpad L (geel). Aan de 3-sprong L en steek de 2 Geulbruggen over.
2. Aan de verkeersweg komt u bij de Geulhemmermolen, hier R. Kort daarna aan de 3-sprong R
richting Meerssen. Volg nu geruime tijd deze asfaltweg langs de mergelwanden met grotten.
Aan de kruising R de brug over. Aan de kruising met dikke keien R de veldweg in (rood/blauw).
U komt aan een T-splitsing met zitbank (2,2km), hier L over de smalle asfaltweg. Aan de 3-sprong
voor de witte kapel L. U komt aan de T-spltsing met de kerk.
3. Steek de weg over en ga L over het trottoir. Neem de eerste weg R (Stevensweg). Rol de
spoorweg over en buig naar rechts. Aan de 3-sprong met zitbank RD langs de spoorlijn
(geel/zwart).
Na geruime tijd rolt u weer Houthem binnen. Aan de kruising RD door de
Meerssenderweg (blauw). Aan de 3-sprong RD over de beklinkerde weg (blauw). Bij een zitbank
RD over het trottoir (blauw). Dan weer verder RD over de beklinkerde weg (blauw).
4. Aan de T-splitsing R omlaag door de Vauwerstraat en ga onder de spoorlijn door. Aan de Tsplitsing R en neem dan de eerste weg L (Joseph Cornell Allee), een mooie bomenlaan. Ga net
vóór de slagboom R het voetpad in door het park (geel/zwart). Links ziet u Cahteau Sint-Gerlach.
Negeer alle zijpaden en rol door tot aan de beklinkerde weg bij een monument met kanon. Hier
RD. Neem de eerste weg R terug naar het café waar u nog iets kunt eten of drinken. (Er is ook
een invalidentoilet).
Het Auteursrechts van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gecopiëerd, verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder toestemming van de auteur.

