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Tijdens deze heuvelachtige en wandeling met mooie uitzichten wandelt u eerst een leuk stuk langs de 
Platsbeek door het bos. Via viaduct steekt de autoweg en spoorlijn over en dan wandelt u via leuk pad  
naar Vaesrade.  Dan loopt u omhoog en via leuke paden door verrassende mooie natuur waar u mooi  
uitzichten heeft loopt u naar de mooie Muldersplas waar zitbanken staan voor een pauze. U wandelt verder 
langs de Geleenbeek naar de rand van Schinnen. Via de buurtschap Nagelbeek loopt u via rustige wegen 
omhoog naar de rand van een heringerichte voormalige vuilnisstortplaats. Via mooi hol bospad loopt u 
omlaag naar de mooie visvijvers in de buurtschap Nierhoven. Dan wandelt u tussen prachtige vijvers door 
terug naar Nuth waar u bij de sponsor de wandeling kunt afsluiten met o.a. heerlijk ijs, lekker gebak en 
andere lekkerheden.  Er staan onderweg genoeg zitbanken.  
 
Startpunt: Startpunt: IJssalon Aan Hoes, Nuinhofstraat 86a, Nuth. Open: dinsdag t/m zondag vanaf 11.30 
uur. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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U kunt ook starten bij de grote parkeerplaats in Vaesrade, Vaesrade 69 en dan na 8 km pauzeren bij het 
leuke lunchcafé/ijssalon Aan Hoes in Nuth. Met uw rug naar de parkeerplaats steekt u de doorgaande weg 
over en ga dan R over het trottoir. Ga dan verder bij **** in punt 3.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,98 km 2.35  uur  58 m  116 m 
 

 

 
 

1127. NUTH 11 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang loopt u RD 
(Wilhelminastraat) over de klinkerweg. Aan de 
doorgaande weg bij kunstwerk “aarde, water, 
lucht” gaat u L (Stationstraat). Meteen daarna 
gaat u R (Adam van Nutta-hof)  de klinkerweg 
gelegen tussen appartementengebouwen omlaag. 
Voor de St. Bavokerk (1763) gaat u L 
(Dorpsstraat) omlaag. Negeer zijwegen en blijf de 
dalende weg, die overgaat in de Slagboomsweg, 
RD volgen, Na 200 m meteen na brug gaat u bij 
zitbank R over het grindpad met links van u de 
grote parkeerplaats en rechts van u de Platsbeek. 
Aan de 3-sprong, met rechts een  bruggetje, gaat 
u RD.  Aan de 3-sprong, met links het volgende 
bruggetje, loopt u RD.  Voor het autowegtalud en 
bij breed ijzeren hek buigt het pad links omhoog 
door de bomenlaan. Boven aan de rotonde gaat u 
R over het fietspad en via brug steekt u de 
autoweg A-76 over. Negeer fietspad rechts 
omlaag.  
 

2.  Loop bij de volgende rotonde met het grote 
kunstwerk “Mercurius, De Gevleugelde Voet” RD 
over de doodlopende weg en via spoorbrug 
steekt u de spoorlijn Heerlen-Sittard over. Let op! 
30 m voorbij de spoorbrug gaat u R het stenen 
trappenpad omlaag en volg beneden RD het licht 
dalende pad. Aan de asfaltweg gaat u L omhoog.  
Boven aan de T-splitsing gaat u L omhoog. Vlak 
daarna aan de 3-sprong gaat R omlaag en loop 
via het kleurrijk viaduct (fietspad) onder de Ring 
Parkstad door en volg dan RD het twee richtingen 
fietspad. Na 200 m passeert u rechts (in de zomer 
slecht te zien) in de bosrand een bunker. U steekt 
de Geleenbeek over. 50 meter verder gaat u R 
over de klinkerweg. Na 25 m gaat u bij volgende 
klinkerweg L en na 1 m bij bordje “voetpad” gaat 
u R over het bospaadje met links een weiland.  
 

(Voor u ziet u hier de Kathager watermolen (wit 
gebouw), die aan de Geleenbeek ligt en die van 1800 
- 1960 operationeel was).  
 

(U passeert na  50 m een stuk dat na veel regen 
soms drassig kan zijn. Is dit zo, loop dan terug naar 
de doorgaande weg en ga R. Na 600 m neemt u in 

Vaesrade de eerste weg R (Vaesraderweg) omhoog. 
Ga dan verder bij punt 3). 
 

U verlaat na 100 m het bos en volg dan RD het 
licht stijgende soms begroeide smalle graspad, 
dat na 200 m een breed stijgend graspad wordt,  
richting kerktoren van de Sint Servatiuskerk 
(1929). Aan de asfaltweg in Vaesrade gaat u R 
omhoog. 
 

3. Boven aan de T-splitsing gaat u L 
(Servatiusstraat) omlaag met links de St. 
Servatiuskerk (1929).   
 

(Hier ligt links op de hoek de voormalige pastorie 
(1929). Wat bij de bouw van de pastorie de 
achterkant was, is nu de voorkant van de woning.  
 

Tegenover huisnr. 11 kunt u L via hek naar de kerk 
lopen. Via kapel (ingang eerste deur) kunt u het 
interieur in de donkere kerk met de mooie glas – in – 
lood -ramen bekijken. In de kapel staan grote 
beelden van de heiligen Antonius, Gerardus en O. L. 
Vrouw Sterre der Zee).   
 

Beneden steekt u via zebrapad de doorgaande 
weg over en gaat u R over het trottoir. **** Meteen 
voorbij huisnr. 85 gaat u bij verbodsbord L de 
verharde weg, die een smal pad wordt, omhoog.  
Aan de 3-sprong bij bord “voetpad” gaat u RD 
verder het holle bospad omhoog.  Boven aan de 
T-splitsing gaat u R de veldweg omhoog. (U heeft 
hier prachtig uitzicht over Vaesrade).  Na 100 m gaat 
u aan de 3-sprong bij infobord ”a 
Smeetsbuusjke” L het graspad omhoog.    
 

(Boven bij zitbank (genietplekje)  en platte zwerfsteen 
ter herinnering aan Pascal (zie bordje) heeft u mooi 
uitzicht over het mooie landschap).  
 

Bijna beneden voorbij klaphek volgt u RD het 
bospad en loop even verder RD door het smalle 
weiland omlaag met rechts de bosrand.  Beneden 
aan de T-splitsing gaat u R de asfaltweg omhoog, 
die even verder een stijgende holle bosweg 
wordt.    
 

 

http://www.aanhoes.nl/
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4. Let op! Zodra u bijna boven uit het bos komt en 
waar de holle bosweg “ophoudt”, gaat u scherp L 
over het paadje dat vlak daarna naar rechts buigt 
met rechts een akker. Let op!  Aan de linkerzijde 
begint een bos en 10 m verder gaat u L over het 
bospaadje dat u RD volgt. U verlaat het bos en 
volg RD het graspad met links prachtig uitzicht 
o.a. beneden op de buurtschap Thull, dat bekend 
is van het Limburgse Alfa bier. Negeer twee 
graspaden rechts omhoog. Boven aan de T-
splitsing voor afrastering en bij valkenkast op 
paal gaat u L over het graspad met links mooi 
uitzicht over het droogdal. Aan de 3-sprong bij 
schuur gaat u R (rood) over het bospad, dat een 
eindje verder een dalend bospad wordt. Aan de 4-
sprong gaat u L (rood) verder omlaag. Aan de 
smalle asfaltweg gaat u RD. Aan de T-splitsing bij 
verkeersspiegel gaat u L. Voorbij huisnr. 11 b 
gaat u R het grindpad omlaag en u passeert twee 
nauwe ijzeren doorgangen. Beneden aan de 
doorgaande weg gaat u R. Na 100 m gaat u L naar 
de Muldersplas.  
 

5. Meteen daarna voor de Muldersplas gaat u R. 
(Hier staan links aan het  water twee zitbanken, een 
prima pauzeplekje na 5,3 km).   Aan het einde van 
de parkeerplaats loopt u RD over het pad met 
links de visvijver. Negeer bruggetje rechts.  
 

(Als u hier R het bruggetje over gaat, dan komt u 
meteen bij brasserie De Muldersmolen een leuke 
pauzeplek met terras).  
 

Aan de Y-splitsing gaat u R over het bospad. Het 
pad buigt naar links met rechts beneden nat 
bosgebied. Aan de T-splitsing gaat u R (oranje) 
over het asfaltpad met links de Geleenbeek.  Aan 
het eind aan de rand van  Schinnen steekt u via 
zebrapad de doorgaande weg over en gaat u L 
over het trottoir en u steekt de Geleenbeek over. 
Na 100 m gaat u bij verbodsbord R (ruiterroute 8) 
over de smalle asfaltweg. Negeer inrit links. Aan 
de 3-sprong met fietspad gaat u RD over de 
asfaltweg. Na 25 m, waar de asfaltweg 
(Vonderstraat) naar links buigt, gaat u bij bord 
“ruiterpad” R het bospad omhoog en volg boven 
het bospad RD.  
 

(U loopt hier over het traject van de voormalige 
mijnspoorlijn, die van  Brunssum via Hoensbroek en 
Geleen naar de haven van Stein liep).  
 

Na 300 m gaat u aan de asfaltweg L omhoog. 
Negeer  zijwegen.  
 

(Een eind verder passeert u de fabriek Canisius waar 
het typische Limburgse lekkere streekproduct siroop 
wordt gemaakt).  
 

Steek RD de spoorwegovergang over en loop RD 
langs het café ’t Schöpke. Aan de kruising gaat u 
RD onder het autowegviaduct door.   
6. Aan de kruising, meteen na viaduct, gaat u L 
omhoog langs het tankstation. (U loopt nu even 

parallel aan de links gelegen autoweg).  Na 100 m  
gaat u bij wegkruis R (Hettekensweg) over de  
rustige doodlopende weg. Negeer graspad links 
en volg RD de stijgende brede asfaltweg, die na 
250 m een stijgende asfalt- bosweg wordt. Boven 
circa 20 m vóór ijzeren toegangspoort van zand- 
grindgroeve/voormalige regionale vuilnisstort- 
plaats Schinnen gaat u L de verharde bosweg 
omhoog. Boven bij afrastering van voormalige 
stortplaats loopt u RD over de dalende veldweg 
langs de akker. Beneden aan de T-splitsing gaat u 
R de smalle asfaltweg omhoog met links akkers 
en rechts de afrastering van de voor een groot 
gedeelte heringerichte voormalige regionale 
vuilnisstortplaats.  Na 700 m boven aan de 
kruising bij wegkruis en zitbank, staande onder 
lindebomen,  gaat u bij verbodsbord L over de 
veldweg, die na 200 m een mooie hol dalende 
veldweg wordt.   
 

(Hier ziet u voor u steenbergen van voormalige 
steenkolenmijnen in de Duitse grensstreek. Hier ziet 
u ook de Indoor skibaan Landgraaf, gelegen op de 
helling van de Wilhelminaberg, waarop 10000 
zonnepanel liggen). 
 

Na 700 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing 
bij uitstroom regenwaterbuffer RD verder omlaag. 
Negeer vlak daarna zijpaadje links omhoog en 
loop verder RD de holle veld- grindweg omlaag. 
Beneden bij zitbank, wegkruis (9-2021 in reparatie)  
en twee Mariakapelletjes aan boom 
(Mariaheukske) gaat u R de holle asfaltweg 
omlaag. Na 150 m gaat u beneden aan de T-
splitsing in de buurtschap Nierhoven R.  Meteen 
daarna gaat u L het asfalt- voetpad omlaag. Voor 
de vijver bij picknickbank gaat u R het asfaltpad 
omhoog. Aan de 3-sprong bij parkeerplaats gaat 
u L over het asfaltpad.  
 

(Rechts ziet u het witte landhuis “Huis Nierhoven” 
daterend uit circa 1550. Zie infobordje bij poort).  
 

Volg nu RD het pad tussen de twee visvijvers 
door.   
 

7. Steek de houten brug over en negeer meteen  
zijpad links. Aan de 3-sprong bij infobord en 
zitbank gaat u L en u steekt de Platsbeek over. 
Volg dan het klinkerpad, later asfaltpad, omhoog. 
Boven aan de T-splitsing in Nuth gaat L (rood) 
over de asfaltweg. Vlak voor de voorrangsweg, 
waar het grote stenen wegkruis (1938)  ter 
herinnering aan het 40 jarig priesterfeest van C.J. 
Ritzen staat, gaat u bij de rijksmonumentale 
carréboerderij (nr. 6) ‘t Meuleveld (1767))  L over 
het trottoir. Negeer zijwegen. Na 250 m, 100 m 
voorbij de Markt/parkeerplaats winkelcentrum 
gaat u R (Wilhelminastraat). Na 100 m aan de T-
splitsing komt u weer bij Aan Hoes, de sponsor 
van deze wandeling, waar u binnen of op het 
terras nog iets kunt eten of drinken. 

 
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.   


