
Holle wegen route  (11 km; licht heuvelachtig; geen pauzeplaats langs de route) 

�  
1. Met de rug naar de ingang van Gasterie Dobbelsteyn steekt u de weg over en loop de 

Bemelmansstraat in. 

2. Neem na huisnummer 3 het voetpad L. Bij de y-splitsing R, volgende y-splitsing R. 
 Verder rechts aanhoudend langs de taxushaag lopen. Eerste weg L. 
  
3. Voor huisnummer 18 L en meteen R. 
  
4. Voor huisnummer 12 L en bij huisnummer 18 R, het voetpad nemen. 
  
5. Bij viersprong L en einde pad R. 
 Links heeft u een panoramazicht op Duitsland met in de diepte de kerk van Bingelrade. 
 Blijf RD lopen en negeer de weg naar rechts 
  
6. Ga op de ongelijke viersprong voor de kapel langs naar links.  

In vroeger jaren stond, waar nu het kapelletje staat, een kluizenaarswoning op het 
landgoed van de adellijke familie Van Brempt. Namen als “kloezerveldje” en 



“Kluisstraat” zijn aan het bestaan van deze kluizenaarswoning ontleend. Van de 
kluizenaars die hier hebben gewoond is slechts één naam bekend nl. Otto van Hees. 
Hij was weduwnaar. De kluis bestond reeds in 1662. Ernaast was een kleine kapel met 
het beeld van St. Gerlachus dat zich momenteel in de kerk van Doenrade bevindt. 
 
Negeer verderop in de bocht de weg naar links. 
(Rechts van u ziet u een moordkruis; Doenrade was vroeger een grensdorp tussen de 
Hertogen van Brabant en Gulick. Ook werd er tol geheven in de huidige Valderensweg: 
valder of vouwe. Het originele moordkruis bevindt zich in het Belastingmuseum te 
Rotterdam).   
De eerste weg rechts leidt naar kasteel Doenrade, deze weg laten we rechts liggen en 
lopen verder richting Klein-Doenrade. 
 
Rechts van u ziet u Kasteel Doenrade, in de volksmond “Doonderhuuske”. De oudste 
eigenaren en bewoners waren de ridders van het geslacht van Dobbelstein. In het jaar 
1224 wordt Gerard genoemd als getuige in een akte. Het geslacht Dobbelstein was 
zeer invloedrijk , bijv. Arnold werd in 1460 Ambtsman van Born. Door vererving gaat 
het kasteel en hof in 1500 over naar de familie Van Brempt, die het bewoont tot 1679. 
Hierna wordt Jan van Eschweiler, oud-burgemeester van Sittard, door koop de nieuwe 
eigenaar en bewoner. Hun enige kind trouwde in 1772 met Karel de Limpens. De 
Limpens was een Maastrichts magistraten geslacht. Karel werd geboren op het Kasteel 
Bongard te Simpelveld. Hij was achtereenvolgens schout van Alsdorf, schout van 
Simpelveld en hoog-schout van ’s Hertogenrade. Zijn zoon Frans werd in 1807 
burgemeester van Oirsbeek. Een zoon van Frans, Jan, huwde met een dochter van 
een Akense burgemeester, nl. Jozefa de Quaita. Jan woonde in Doenrade, was ook 
burgemeestger van Oirsbeek en kantonrechter in Sittard. Zijn zoon, ook Jan, richtte de 
Weldadige Stichting Jan de Limpens op. Van 1922 – 1957 was het kasteel een 
verzorgingshuis voor oude mannen. Daarna was het Doonderhuuske 
achtereenvolgens, politieschool, meubel-toonzaal en hotel-restaurant.  

 Negeer de weg links richting Merkelbeek en ga achter de tunnel L. (Akerweg). 
  
7. Neem verder de weg naar R. (Boompjesweg) 
 Steek de Provinciale weg over en loop RD langs de autohandel. 
  
8. U komt bij een natuurgebied, ga hier het poortje binnen en hou rechts aan.  
  
 Dit natuurgebied is vroeger een gemeentelijke vuilstortplaats geweest. In deze biotoop 

leven diverse kleinere diersoorten en groeit de flora weelderig. 

9. Neem het eerste pad R en negeer het pad naar links.  
 Bij de y-splitsing rechts aanhouden, loop verder langs de afrastering. 
 De weg stijgt langzaam en wordt gaandeweg smaller maar bovengekomen is het weer 

een breed pad. U passeert een rustbank, negeer het pad rechts. Al klimmend rechts 
aanhouden en vervolg langs de afrastering. Negeer het pad naar rechts (met 
toegangspoort). 

 Zo komt u uiteindelijk weer bij de toegang van het natuurgebied waar u bent 
binnengegaan. 

  
10. Verlaat dit gebied en ga R, al dalend,  de holle weg in. 
 U nadert de bebouwde kom van Oirsbeek. Aan uw linkerhand passeert u de Mariagrot 

ter gedachtenis aan O.L.V. van Fatima. 
   



 Deze grot werd in mei 1946 door de bewoners van Oirsbeek uit dankbaarheid 
geschonken omdat Oirsbeek redelijk ongeschonden uit de tweede wereldoorlog was 
gekomen. Het bouwen van de grot was een specialistisch werk omdat de 
Kunradersteen gemetseld moest worden zoals hij "geboren" was. Tot 1980 vond hier 
op Hemelvaartsdag de ziekenzegening plaats.  

  
11. Neem na de grot de eerste weg R. (Op de graaf). Einde weg R. Bij de y-splitsing links 

aanhouden. U loopt langs huis met nummer 63. Loop verder RD de Köllerstraat in. 
Neem in de bocht naar links het pad R omhoog, (blauwe route). Hou bij de y-splitsing 
rechts aan en blijf de bosrand volgen. 

 U passeert een rustbank, rechtsstaand. 
  
12. Verderop loopt u door de bosrand naar beneden. Tussen de weilanden door komt u uit 

op een geasfalteerde weg. Ga hier R de holle weg omhoog. 
 
Fabritius Huis 

 U ziet nu links aan het einde van de Scholtisholerweg een van de mooiste en oudste 
gebouwen van de Gemeente Schinnen, het zgn. Fabritius-huis. 

 Dit statige huis is gebouwd in 1615 in Maaslandse renaissance stijl met trapgevel. Het 
is gebouwd in opdracht van Hilger Fabritius. Deze Hilger was afkomstig van 
Wijnandsrade en aangesteld als schout of scholtis (hiermee is de naam van de weg 
ook verklaard) van de Heerlijkheid Schinnen (Fabritius is de Latijnse naam voor 
Timmers). Hij huwde met een van de twee dochters van de welgestelde familie Gielen, 
grootgrondbezitter en eigenaar van de witte tegenoverliggende hoeve. Al kort na het 
huwelijk stierven de ouders van de bruid en alle eigendom kwam aan Hilger. Mede 
dankzij deze bruidschat kon hij opdracht geven tot de bouw van het zgn. Fabritius-huis 
en ging er wonen.  

 Tot 1799 heeft het geslacht in dit huis gewoond. De laatste telg was Thomas waarna 
de familie in eerste lijn ophield te bestaan. 

 De familie Fabritius was tot in de verre omstreken zeer gezien en geëerd. Uit hun 
geslacht kwamen voort: vijf scholtissen in de Heerlijkheid Schinnen, één Hoofdschout 
in het Hertogdom Hertzogenrade en één Abt in het kloostercomplex van Rolduc.  

 De scholtissen Fabritius stonden bekend als fervente “uitroeiers” van “de nagtdieven 
en knevelaars” de zgn. bokkenrijders die in de 18e eeuw in deze streken opereerden.  

 Het pand is begin deze eeuw gerestaureerd en doet dienst als kantoor annex 
woonhuis. 

 Blijf RD lopen en bovengekomen ziet u links de kerk van Puth. 
  
13. Ga einde weg bij wegkruis R. 
 Neem verder tegenover de boerderij de eerste weg R (Schatsberg). 
 Al dalend blijft u deze weg vervolgen. U nadert de bebouwde kom van Oirsbeek. 
  
14. Neem eerste weg L.  (Beukenberg). 
 Vervolgens de eerste weg L. (Hagedorenweg). 
  
15. Loop deze holle weg helemaal uit en ga einde weg R. 
 Neem een eind verderop, in de bocht naar links, het smalle voetpad richting 

Provinciale weg en steek deze over. 
 Loop verder langs het Grieks restaurant Santorini het dorp in (Valderensweg). 
  
16. Neem eerste weg L en na het einde van de haag het pad R. 
 Hou bij de splitsing, voor garageboxen, links aan. 
 Einde pad R en u nadert het startpunt van deze route, Gasterie Dobbelsteyn. 



  
Mei 2014


