Caminootje Schimmert
Start parkeerterrein t/o De Reusch, de Bockhofweg, Schimmert
Lengte 7,8 km

Routebeschrijving
Let op: straatnaamborden tussen haakjes zijn niet altijd aanwezig of zichtbaar

1. De auto parkeer je op het parkeerterrein tegenover de Reusch aan de Bockhofweg in
Schimmert en loop om de Reusch, aan je rechterhand, heen de Hagensweg op. Je
loopt Schimmert uit en gaat het eerste veldpad links (= Pepelheienweg). Er volgen 4
Y-splitsingen. Bij de eerste houd je rechts aan, bij de 2e en 3e links en bij de 4e weer
rechts. Even verder bij huis met huisnummer 26 de 4-sprong oversteken (=
Nieuwenhuysstraat) .
Als je goed kijkt zie je links door de bosjes heen de huisjes van Camping Mareveld. Na
deze camping en een hek bij de 3-sprong links aanhouden en pad blijven volgen.
2. Bij 5-sprong (rechts zie je een boom met een Mariabeeldje), rechtdoor. Dit pad is de
Valkenburgerweg. Bij 4-sprong met Mariakapel rechtdoor en daarna de provinciale
weg oversteken.
3. Bij 4-sprong met een veldkruis 1 “Ich hawt van uch” links Printhagen in.
Uitstapje; Als je hier rechts gaat zie na ca 200 m. een oude Spaanse en Staatse
grenspaal. Rechtdoor bij veldkruis 2 ”Alles geit veurbie”. Aan het einde met Tsplitsing links en bij Y-splitsing links aanhouden.
4. En weer bij 4-sprong rechts. Deze weg uitlopen tot het einde en paden rechts en links
negeren. Je loopt op de Vauwerhofweg Schimmert in. Aan het einde bij T-splitsing
rechts (= Op de Bies) en bij 4-sprong rechtdoor de Hoofdstraat in. Vóór de kerk ga je
links de Montfortstraat in en deze blijf je volgen. Bij splitsing van 4 wegen met een
veldkruis in het midden rechts/rechtdoor aanhouden. Vòòr de begraafplaats naar
rechts. Deze weg wordt een pad en blijf dit volgen tot het einde. Daar ga je links langs
huisnummer 14 en je komt uit bij de Reusch van Schimmert. Ga daar zeker genieten
van het mooie uitzicht met minstens koffie, taart en beleef de streekproducten.

Over de Via Coriovallum
De Via Coriovallum is een pelgrimswandeling en kan een onderdeel zijn van de Camino naar
Santiago de Compostela of naar Rome. Maar het is ook een oefencircuit voor hen die er over
denken een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela of naar Rome te gaan ondernemen.
Je kunt 1 tot 5 dagen lopen. De totale lengte van de route is 90 kilometer maar ook
gemakkelijk op te delen in kortere trajecten. Wie 10 km genoeg vindt, stopt ermee en gaat
volgende keer verder. Er zijn genoeg opstapplaatsen voor de trein of de bus.
Ook is de Via Coriovallum een tocht van bezinning om even je hoofd leeg te maken. Innerlijke
rust is het nieuwe succes, de nieuwe rijkdom.
Maar er zijn ook Caminootjes of rondjes van 5 tot 15 km. Je loopt dan altijd over een
gedeelte van de Via Coriovallum en weer terug naar het beginpunt. En met een
pelgrimspaspoort kun je stempels verzamelen, op sommige plaatsen reductie krijgen en
andere voordelen. Bestellen van een pelgrimspaspoort en alle verdere informatie op vind je
op www.viacoriovallum.nl

Overzichtskaart Caminootje Schimmert 7,8 km

