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Deze afwisselende en heuvelachtige wandeling bestaat uit 2 lussen. U wandelt eerst naar de manege de 
Bovenste Hof en daar maakt u een leuke lus langs mooie weilanden met prachtige raspaarden. Na een 
stukje bebouwde kom maakt u de tweede lus door een prachtig beekdal en de middeleeuwse Motteheuvel 
“De Vossenberg”. De terugweg gaat door velden en over holle wegen.  Onderweg passeert u oude 
boerderijen en de oude Clemenskerk, ook staan er enkele zitbanken.  

 
Startadres: Gastronomie Smeets, (Au Gardin des Charpentiers)   Steenweg 6  Merkelbeek.  
(U kunt de parkeerplaats van het café gebruiken maar als deze vol is kunt u om de hoek op het grote plein 
parkeren).  
 

 
 
Gps afstand: 10500m 
Looptijd: 2.15 
Hoogteverschil: 37m 

 
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.   

 
 
 

Wandelen met een Bourgondisch doel  www.kroegjesroutes.nl 
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656. MERKELBEEK 10,5km 

 
 
1. Met uw rug naar het café gaat u L (Steenweg). 
Negeer zijwegen. Neem nu aan het Kerkplein bij 
zitbanken en fietsenrek de klinkerweg R. Voor de 
ingang van de H. Clemens kerk (1878) gaat u  R 
de eenrichtingsweg omhoog. Beneden aan de T-
splitsing gaat u L (Mgr. Mannensstraat).  Voorbij 
huisnr. 48 gaat u R (Akkerweg). Vlak daarna aan 
de 3-sprong gaat u R de betonplatenweg omhoog 
(Hier staat de witte boerderij (no.5) genaamd 
Bovenste Hof. Het huidig hoofdgebouw dateert uit de 
18

e
 eeuw. Zie infobord). Waar de betonplaten weg 

naar links buigt richting manege, gaat u R (witte 
pijl/Ommetje om Oude Merkelbeek) de veldweg 
in. Negeer bij asfaltweg zijpaadje links en loop 
onder het viaduct door. Aan de 3-sprong gaat u L 
de holle bosweg omhoog. Boven voorbij groot 
ijzeren hek gaat u R (Ommetje om Oud 
Merkelbeek) met links van u de Buitenring 
Parkstad. 
 
2. Na 200 m. gaat u R (Ommetje om Oud 
Merkelbeek) het smalle pad in. Volg nu geruime 
tijd dit mooie pad, dat twee haakse bochten 
maakt. Aan de 3-sprong, vlak voor asfaltweg, gaat 
u R (witte pijl) over het bospad. Negeer zijpaden 
rechts en blijf het bospad RD volgen parallel aan 
de asfaltweg. Het pad buigt naar rechts en wordt 
een dalend bospad. Beneden loopt u via een 
nauwe doorgang een (paarden)weiland in. Steekt 
dit RD (witte pijl) langs de afrastering over. Boven 
verlaat u dit weiland via de volgende nauwe 
doorgang en gaat u L (witte pijl)  over de veldweg. 
Aan de 3-sprong gaat u RD en u loopt weer onder 
het viaduct door. Negeer zijpaadje rechts en volg 
het verbindingstukje RD. (In de kantine van de 

manege (ingang bruine poort) kunt u pauzeren. In de 
kantine hangt een opgemaakte grote kop van een 
Bison).  Aan de T-splitsing bij de Bovenste Hof 
gaat u nu L. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u 
R over de asfaltweg.  
 
3. Blijf rechts over het trottoir lopen. Voor de 4-
sprong bij wegkruis blijft u rechts over de stoep 
lopen en u passeert een zitbank en infobord. 
Even verder loopt u Brunssum binnen. Neem nu 
de eerste weg L (Titus Brandsmastraat). Negeer 
zijweg links omhoog. Aan de ongelijke 4-sprong 
in het buurtschap Kling gaat u RD (Beekweg) (Na 
30 m. heeft u links bij ijzeren hek mooi uitzicht op het 
monumentale Sint Clemenskerkje, dat gebouwd is op 

een terp. Hier komt u straks nog langs). Aan de 3-
sprong bij ijzeren hek RD. Negeer veldweg rechts. 
20 Meter verder gaat u schuin R (witte pijl) het 
graspad via de helling omlaag.  Beneden gaat u L.  
Negeer zijpaden en volg geruime tijd dit mooie 
pad langs de Merkelbekerbeek. 
(De Merkelbekerbeek is een zijbeek van de Roode 
Beek en ontspringt in de buurt van de hoeve de 
Bovenste Hof en mondt bij het Schinvelder Huuske 
uit in de Roode Beek). Later wordt dit een breed 
pad langs een afrastering met rechts van u het 
beekje Aan de 4-sprong bij grote buis verder RD.  
Aan het eind buigt het pad naar links. Meteen 
daarna aan de T-splitsing bij infobord over de 
motte “De Vossenberg” gaat u L over de veldweg. 
Negeer alle zijpaden links. Aan de 3-sprong bij 
ijzeren hek gaat u R de veldweg omhoog. (Rechts 
ziet u de kerk in Schinveld) Boven aan de T-
splitsing bij hoeve de Onderste Hof, waarvan het 
oudste gedeelte uit 1671 dateert (zie infobord), 
gaat u L over de asfaltweg.  
 
4. Aan de 4-sprong gaat u RD (wit) de veldweg in. 

(Hier ligt links het monumentale Sint Clemenskerkje. 
Dit is de oorspronkelijke kerk van Merkelbeek. De 
fundamenten van de kerk dateren uit de 10

e
 eeuw.  

Hier staan verschillende zitbanken en via de 
infoborden krijgt u informatie over het kerkje, de 
Lourdesgrot (1887) met bovenin een groot 
Mariabeeld, het grafmonument van de adellijke 
familie  De Negri en het groot abdijcomplex dat hier 
gestaan heeft. Lees ook even de tekst bij de twee 
grafkruisen, die tegen de kerkmuur staan. Aan de 
kruising bij regenwaterbuffer Kling gaat u R  de 
holle weg omhoog. (Boven ziet u voor u de kerk van 
Bingelrade). Aan de T-splitsing gaat u L (wit) over 
de asfaltweg. Neem nu de eerste autovrije smalle 
asfaltweg R (wit).  Volg geruime tijd de mooie 
holle weg omhoog. Boven buigt de weg naar 
rechts en wordt een veldweg.  Aan de T-splitsing 
bij zitbank gaat u L (wit) over de asfaltweg. (U 
loopt nu over het plateau van Doenrade).  Aan de T-
splitsing in Merkelbeek gaat u L. U komt weer 
snel bij Gastronomie Smeets, de sponsor van 
deze wandeling, waar u binnen of op het mooie 
terras nog iets kunt eten en  drinken. 
 
 

 


