
Routebeschrijving Houthem-Spaubeek 
Lengte totaal 12,2 km 

Let op: straatnamen tussenhaakjes zijn niet altijd zichtbaar of aanwezig  

1. Met je rug naar de St Gerlachuskerk in Houthem-St Gerlach (stempelpunt) steek de over en 

loop rechtdoor de Onderstestraat in. Aan het einde ga je rechts af. Je loopt lang een 

kapelletje en ga daarna de 1e straat links de Vauwerstraat in. Vervolg deze weg onder de 

spoorweg door en over de autosnelweg A 79. Bij Y-splitsing links aanhouden. Pad rechts 

negeren en bij Y-splitsing met groot hek en bordje ”Kloosterbos Noord” rechts en volgende 

Y-splitsing weer rechts aanhouden.  

2. Bij 5-sprong ga je schuin rechts verder en bij een boom met kruisbeeld steek je de 

provinciale weg schuin over. Je komt nu op een pad (=Holswiejeweg). Blijf dit steeds 

rechtdoor volgen tot 3-sprong met Mariakapel. Ga daar rechts Klein Haasdal op. Deze 

blijven volgen. Vlak voor de rotonde zie je rechts de Rochuskapel. We gaan rechts af de 

Torenstraat in.  

3. Ga bij de Reusch van Schimmert (= hoek Bockhofweg), de voormalige watertoren, even 

genieten van het mooie uitzicht, het mooie terras en het is een ook een stempelpost. De 

Torenstraat wordt Hagensweg. Vervolg de weg ca 300m. 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 (= Mareweg) .( Ga 300m links naar stempelpunt 

Eetcafe Camping Mareveld.) 

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. 

4. 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. Bij 4-sprong met kruisbeeld “ich hawt van uch” links Printhagen in en aan het 

einde bij 3-sprong rechts af Printhagen blijven volgen. Bij 5-sprong rechtdoor 

Hubertusstraat in. ( Ga je hier links, en later weer terug naar dit kruispunt, dan heb je rechts 

bij de kerk Gasterie Genhout Treft, een stempelpunt.). De Hubertusstraat wordt een pad. Bij 

3-sprong rechts en direct links Webrig op.  

5. Aan het einde bij de T-splitsing rechts en na 100 m. na het huis bij 3-sprong links. Je ziet hier 

een oude Spaanse grenspaal staan. Aan het einde bij kruisbeeldje rechts. (=Musschenberg). 

Bij 4-sprong links de Hoeve in. Je ziet de St. Laurentiuskerk van Spaubeek. Bij 4-sprong weg 

oversteken en Op ’t Veldje in. ( Pelgrims met een pelgrimspaspoort kunnen na reservering 

slapen op nr 7 Voor info zie www.viacoriovallum.nl ). Deze blijven volgen, over de snelweg 

A76, daarna de spoorweg oversteken en direct rechts Oude Kerk op. Het parkeerterrein is 

het einde van de route Houthem-Spaubeek. De ingang van het treinstation is vòòr de 

overweg. 

Op de website www.viacoriovallum.nl kun je een lijst met stempelposten, GPX tracks en meer informatie 
downloaden. Hou er rekening mee dat niet alle stempelposten altijd geopend zijn! 

Ter ondersteuning aan deze beschrijving zijn er langs de route op enkele plaatsen Via 

Coriovallumstickers aanwezig! 

http://www.viacoriovallum.nl/
http://www.viacoriovallum.nl/
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