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Ten noordoosten van Schinveld ligt nabij de buurtschap Niederbusch en 100 m van de Duitse grens de 
parkeerplaats Roode Beek. Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u door de mooie Schinveldse 
Bossen en door velden naar het dal van de Roode Beek. Via mooie paadjes loopt u dan naar het centrum 
van Schinveld waar u kunt lunchen of pauzeren bij restaurant Meetpoint.  De terugweg wandelt u langs o.a. 
mooie vijvers en een uitkijkheuvel en dan steekt u de Duitse grens over. Via het dal van de Rodebach loopt 
u door de bossen terug naar de parkeerplaats. U kunt ook starten in Schinveld.  Start dan bij punt 5. 
 

Startadres Parkeerplaats Roode Beek, Heringsbosch in Schinveld. Navigatie: Dorfstraβe 129 Gangelt (D).  
(Aan de kruising bij grenssteen bij Niederbusch rijdt u tegenover de Dorfstraβe de weg in (Heringsbosch) . Na 100 
m ligt rechts de parkeerplaats. De parkeerplaats ligt circa 100 m van de Duitse grens). 
 

 
Startadres Schinveld: Restaurant Zaal Meetpoint, Beekstraat 7, Schinveld. Dit restaurant is gesloten! 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,46 km  2.45 uur  39 m  63 m 
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1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R over 
de asfaltweg.  
 

(Voor u in de verte ziet u de kerktoren in Gangelt).  
 

Vlak daarna bij twee stenen pilaren   passeert u 
een veerooster. Negeer zijpaden en volg RD 
(rood) de grindweg met links een asfalt- fietspad 
en de bosrand van de Schinveldse Bossen, het 
grootste aaneengesloten bosgebied in Zuid 
Limburg (308 hectare).  Na 400 m gaat u aan de 3-
sprong bij hoeve Heringshof, waar aan de zijkant 
gekleurde fietsen hangen, zitbank en infobord L 
(geel/paars) over de grindweg. Na 30 m gaat u R 
(rood) over het grindpad met links de bosrand. 
Volg dan even verder RD (rood) de bosweg door 
de Schinveldse Bossen. Negeer na 500 m 
graspad rechts en loop verder RD (rood) met 
even verder rechts een zweefvliegveld. Aan de 3-
sprong bij rechts staand houten hek en voor 
veerooster gaat u L (rood/paars/bruin/****). Aan 
de kruising gaat u R (rood/paars/bruin) over de 
bosweg die vlak daarna voor voormalige visvijver 
naar links (rood/paars/bruin) buigt.  
 

(Mogelijk komt u hier Schotse hooglanders (runderen 
met horens) tegen).  
 

Let op!  Waar na 200 m rechts de afrastering 
ophoudt, gaat u R over het smalle paadje met 
rechts afrastering en links grasland.  
 

(Staan hier Schotse hooglanders te grazen, loop dan 
verder RD. Aan de 4-sprong bij twee 
korfschansbanken gaat u R over de grindweg met 
links een asfalt- fietspad. Ga dan verder bij **** in dit 
punt).  
 

Let op!  Na 50 m gaat u vlak voor greppel L over 
het graspad.  Aan het eind bij brug met rood/witte 
reling loopt u de grasberm omhoog en gaat u R 
over de grindweg.  **** Negeer zijpaden en blijf de 
grindweg met links een asfalt- fietspad RD 
volgen.      
 

2. Na 500 m voorbij schuilhut en rechts het 
waterpompstation Schinveld van WML gaat u aan 
de kruising bij veldkruis L (rood/groen). Negeer 
zijpaden en voorbij Nonke Buusjke, een  
museumdorp dat uit Limburgse vakwerkhuizen 
bestaat, verlaat u het bos. Negeer zijpaden en blijf 
de brede grindweg bijna 500 m RD volgen.  
Voorbij rechtsgelegen klein huisje gaat u aan de 
kruising L (blauw/bruin/groen).  Negeer zijwegen 
en blijf de grind- veldweg 1,3 km RD volgen.  
 

(Na 300 m passeert u rechts een zitbank en een op 
sokkel staand stenen veldkruis. 300 m verder ziet u 
rechts de kerktoren in Schinveld waar u straks langs 
komt).  
 

Na bijna 1 km wordt de veld- grindweg een licht 
stijgende bosweg. Negeer zijpaden. 200 Meter  
voorbij twee stenen pilaren gaat u aan de 
dorpsrand van Schinveld aan de kruising bij 
zitbank bij verbodsbord L (Emmastraat) over de 
smalle klinkerweg.  Aan de 3-sprong bij grote 
verkeersspiegel en links de Heidedwarsstraat 
gaat u RD. Een eindje verder  voorbij twee stenen 
pilaren wordt de asfaltweg een bos- grindweg. Na 
bijna 50 m gaat u R over het smalle bospad.         
 

3. Steek de doorgaande weg over en loop bij 
bordje “Dal van de Roode Beek” RD over het bos- 
fietspad. Aan de kruising bij vakantiepark De 
Brenkberg gaat u RD (blauw).   Aan het eind van 
het vakantiepark gaat u aan de kruising RD 
(blauw) omlaag.   
Beneden negeert u bospaadje scherp links en 
meteen daarna gaat u aan de kruising L over het 
brede bospad omlaag. Aan de kruising met smal 
bospaadje loopt u RD en vlak hierna aan de 3-
sprong (blauw) gaat u RD verder omlaag. 
Beneden vlak voor smalle brug gaat u R over het 
paadje. Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing L 
met links de meanderende Roode Beek/Ring 
Parkstad.  Negeer zijpaadjes volg het bospaadje 
RD.   
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Na 200 m gaat u L u steekt u via houten brug de 
Roode Beek over. Aan de 3-sprong gaat u RD en 
u steekt de volgende houten brug over en volg 
dan het pad met links de Ring Parkstad en rechts 
moerassig natuurgebied.  
 

4. Let op! Zodra u na 200 m links boven het 
driehoekige verkeersbord ”Pas op voor fietsers” 
en bord “afslag Schinveld/Roermond N 274” ziet, 
gaat u R het grindpaadje omlaag en na 10 m 
steekt u RD het grasland via een smal slecht te 
zien graspaadje over.  
 

(Als het na veel regenval te nat is, loop dan terug en 
loop dan verder RD over het grindpad, dat een ruime 
bocht naar rechts maakt. Meteen na de bocht en bij 
rechts gelegen vijver  gaat u L het paadje omlaag. Ga 
nu verder bij  **** in dit punt).    
 

Aan de overzijde loopt u de grashelling omhoog 
en gaat u bij picknickbank L over het grindpad 
over de dijk. U passeert links een mooie 
alleenstaade eik. Vlak voordat het pad bij links 
gelegen vijver naar links buigt, gaat u R  het 
paadje omlaag en **** volg RD het grindpaadje 
met links een grasveld. Aan de smalle 
asfaltweg/fietspad gaat u L. Aan de 3-sprong bij 
wegverbreding gaat u RD en via brug steekt u het 
Merkelbekerbeekje  over.  Aan de 4-sprong, met 
rechts een brug en toegangshek van sportvelden 
van voetbalclub Olympia (Schinveld), gaat u bij 
picknickbank L over het pad. Aan de asfaltweg bij 
zwerfstenen  gaat u R.  
 

(Links ziet u hier de Schinvelderhoeve ook bekend 
als Landgoed huis Heyenhoven. In 1385 is deze 
voormalig carréhoeve voor het eerst genoemd).   
 

Aan de T-splitsing gaat u L. Na 10 m gaat u R 
(Onderste Molen) over de klinkerweg en u loopt 
Schinveld binnen.  Aan de T-splitsing voor grote 
houten loods gaat u L over het klinkerpad. Aan 
het eind gaat u via nauwe doorgang R over het 
trottoir.  Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong RD. 
(Links passeert u het leuke huisje met huisnr. 26). 
Aan de 4-sprong, met rechts de witte voormalige 
pastorie, gaat u RD. Meteen voorbij de 
Eligiuskerk (1889-1890) gaat u via nauwe 
doorgang R (Aan de Platz) over het klinkerpad.  
 

(De toren uit circa 1500 werd in 1902 verhoogd. In 

1993-1994 is de kerk gerestaureerd).  
 

Het pad buigt naar links en wordt een klinkerweg. 
Aan de T-splitsing gaat u L en na 20 m komt u 
rechts bij Meetpoint, de sponsor van deze 
wandeling waar u kunt pauzeren. De jonge 
uitbaters vernemen graag wat u van de wandeling 
vindt.   
 

5.   Met uw rug naar de ingang van Meetpoint gaat 
u L.  Negeer meteen klinkerweg rechts.  Aan de 4-
sprong voor plein gaat u L (President 
Rooseveltstraat) met rechts het plein.  
 

(Hier staat links op de hoek een  kunstwerk t. h. a 
Joep Rademakers, die op 23-12-2002 op 71 jarig 
leeftijd is overleden. Deze Limburgse troubadour 
heeft maar liefst 146 levensliedjes geschreven o.a. 

de bèste sjòt, doe erme papa en Engel wo mot dat 
haer?  Aardigheidje: Joep was een stotteraar, maar 
bij het zingen hield het stotteren op).  
 

Aan de kruising bij café ‘t Heukske gaat u R.  Aan 
de volgende kruising gaat u L (A ge Water) over 
de smalle eenrichtingsweg met rechts de Roode 
Beek. 
 

(In de jaren zestig van de vorige eeuw is de beek in 
de dorpskern overkluist In 2010 is men begonnen 
met het weer zichtbaar maken van de beek in de 
dorpskern en het resultaat mag gezien worden).   
 

Negeer zijweg links (In de Kweddel) en negeer bij 
leuke bronzen beeldjes bruggetjes rechts. Aan de 
T-splitsing gaat u R (Past. Greymansstraat) de 
brug over. Ga dan meteen bij huisnr. 29 L over 
het klinkerpad door de bomenlaan en u passeert 
meteen rechts een wegkruis. Aan het eind loopt u 
RD over de parkeerplaats en loop RD door het 
toegangshek van het bezoekerscentrum 
Bovenwater. (Mensen met honden gaan nog vóór 
het hek L het pad in en aan het eind R over de 
Leiffenderhofweg).  Ga nu meteen L over het 
asfaltpad met rechts van u de grote mooie vijver. 
Negeer zijpaadje links en dan passeert u een 
bijzondere zitbank. Aan de 3-sprong bij schuilhut 
steekt u R via smalle brug de grote visvijver van 
H.S. V. de Hering over.  Aan de T-splitsing bij 
zitbank gaat u R en na 20 m gaat u L het asfaltpad 
omhoog. Volg RD het asfalt- bospaadje dat boven 
naar links buigt.  Aan de 3-sprong  gaat u L 
(groen).  Circa 10 m vóór asfaltweg en infobord 
gaat u scherp R over de bosweg.   
 

6. Neem dan het eerste gras- grindpaadje schuin 
L de heuvel omhoog richting Bovenmeer.  Aan de 
kruising, met links een steil pad, gaat u RD 
omhoog.  
 

(Voor u ziet u weer de witte kerktoren n Gangelt, 
wiens beroemdste inwoner Mercator is geweest 
(topografische kaarten)).  
 

Boven loopt u half om het vijvertje heen en dan 
gaat u R het grindpad omlaag. (Hier boven heeft u 
mooi uitzicht over de Schinveldse Bossen). Beneden 
bij rij bomen gaat u R over de asfaltweg. Meteen 
voorbij wit huis (Handelsstal Leiffenderhof), waar 
u in de dierenweide mogelijk walibi’s (kleine 
kangoeroes) ziet huppelen, gaat u bij veerooster 
L richting Gangelt.   
 

(Als u hier even RD loopt komt u links bij Restaurant 
De Lier, een fijne pauzeplek met mooi terras).   
 

Volg nu RD het pad richting Gangelt met rechts 
een loods van het zweefvliegveld.  
 

(Even verder ziet u rechts het vliegveld van de Eerste 
Limburgse Zweefvlieg Club (1934)). De 
zweefvliegtuigen worden d.m.v. een lier omhoog 
getrokken).  
 

Voorbij twee hoger geplaatste zitbanken, 
bruggetje, infobordje en veerooster loopt het pad 
door het Nieuwe en Oude Moeras. Na vlonderpad 
loopt u bij de grenstenen nr. 269 D Duitsland 
binnen.  
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Voorbij volgende vlonderpad en voor brug over 
de Rodebach gaat u aan de 3-sprong R 
(geel/blauw) over de smalle asfaltweg langs de 
knotwilgen.  Aan de 3-sprong bij brug, wegwijzer 
en fietsknooppunt 51 gaat u RD (geel/paars).   
 

7.   Circa 10 m vóór volgende brug en wegwijzer 
en 40 m voorbij zitbank gaat u bij infobordje “Een 
veilige vluchtplaats” (Nederlandse tekst achterkant 
infobordje) R via het klaphek het weiland in en 
volg RD het pad over stapstenen met even verder 
rechts een greppel. (Mogelijk komt u hier weer 
Schotse hooglanders tegen). Een eind verder bij de 
grensstenen 269 B buigt het pad naar links met 
rechts een greppel.  Na 30 m steekt u bij infobord 
R de greppel over en volg RD het bospaadje door 
de brede bosstrook. Aan het eind van het rechts 
gelegen zweefvliegveld negeert u zijpaadje rechts 

en blijf RD lopen door de brede bosstrook later 
bos. Vlak daarna bij infobordje loopt u verder RD.  
 

(Soms loopt u hier op Duits en soms op Nederlands 
grondgebied).  
 

Na 500 m in de bosrand, met voor u de boerderij 
Heringshof en links de twee hoge grensstenen 
269, gaat u R over de “dijk” door het bos. (Er ligt 
kreupelhout en omgevallen bomen).  Na 100 m gaat 
u L (rood) over de veldweg. (Hier heeft u eerder 
gelopen). Aan de T-splitsing gaat u L (rood). Aan 
de 3-sprong voor de Heringshof en bij zitbank en 
infobord gaat u R over de grindweg met rechts 
een asfalt– fietspad.  
 

(Voor u ziet u de witte kerktoren in Stahe).  
 

Na 500 m komt u weer bij de parkeerplaats met 
picknickbanken. 

  
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.   
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