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Tijdens deze heuvelachtige en afwisselende wandeling wandelt u eerst een leuk rondje om de Mulderplas 
en dan loopt u door de mooie buurtschap Thull. Dan struint u over leuke graspaadjes door mooie natuur 
waar u prachtige uitzichten heeft. U loopt een hellingbos omhoog waar u boven weer  mooi uitzicht heeft, 
nu op Vaesrade.  In Vaesrade passeert u de kerk van Vaesrade en via het Kathagervoetpad loopt u naar de 
Geleenbeek. Na een mooi stuk over een graspad langs de Geleenbeek komt u in Schinnen bij de kerk. Het 
laatste stukje klimt u de Krekelberg omhoog naar de mooi gelegen Vredeskapel en dan komt u weer bij het 
mooie terras van de Muldermolen. Onderweg staan enkele zitbanken.  
 

Startpunt: Brasserie de Muldermolen, Thullerkerkweg 17, Schinnen. (tel: 046-4234814). Links naast de 
brasserie is een grot parkeerplaats 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,71 km  1.50 uur  45 m  91 m 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
tel:06-48166552
http://www.demuldermolen.nl/
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1194.  SCHINNEN  7,7 km  
 

1. Met uw rug naar de ingang van het terras van 
de Muldermolen steekt u de asfaltweg over en 
loopt u  bij trafokast via bruggetje RD over het 
bospaadje. Aan de T-splitsing voor de Mulderplas 
gaat u R (oranje) over het pad.  
 

(Dit is de oude slikvijver van de Staatsmijn Emma, 
die in 1989 is omgetoverd van een slikvijver tot een  
visvijver voor de Hengelsport vereniging “Ons 
Genoegen”. Een slikvijver is een bezinkingsvijver, 
waarin het afvalwater (kolengruis) van de 
kolenwasserij werd gedumpt. Dit slib bezonk in de 
vijvers. De resten van steenkool in de slik werden als 
“schlam” (sjláám) weer verder benut. Het water dat 
overbleef werd  op de Geleenbeek geloosd). 
 

Aan de 3-sprong gaat u L (oranje) verder langs de 
vijver.  Aan de volgende 3-sprong bij zitbank gaat 
u R (oranje) en u verlaat de vijver. Aan de smalle  
asfaltweg gaat u L over het verharde pad met 
rechts beneden de Geleenbeek. Aan de 3-sprong 
gaat u RD. Let op! Na 1 m gaat u R over het 
verharde grindpad. Aan de T-splitsing gaat u L en 
via het mooie vlonderpad doorkruist u het riet en 
biezenveld en passeert u een zitbank en  het 
infobord “Rietpad”. Aan  het eind van het 
vlonderpad gaat u R over het links van de smalle 
asfaltweg gelegen verharde pad. Negeer zijpaden. 
Aan het eind van het grindpad loopt u RD over 
het vlonderpad/brug waar u boven het infobord  
“Vlindervlonder” passeert. U verlaat de brug en 
loop dan RD over het verharde smalle pad met 
rechts de smalle asfaltweg.  Let op! Na 100 m 
steekt u in de buurtschap Thull bij rechts gelegen 
bierbrouwerij Alfa (1870) schuin L de asfaltweg 
over en loop links van het wegkruis (1872/zie 
infobordje) RD de smalle asfaltweg omhoog met 
links brasserie de Bie de Bron. 
 

(Hier ligt rechts de Alfabrouwerij (1870), één van de 
bierbrouwerijen waar Limburg trots op is/ Bij het 
glazen “bronwaterhuisje’ staan zitbanken met tekst.  
 

De route volgend passeert u even verder links twee 
voormalige hoeves t.w. nr. 13 (1e helft 19e eeuw)  en 
de naast gelegen Smitshof (huisnr. 12/1759)).   
 

Na 250 m gaat u tegenover verkeersspiegel R 
(Ketelweg/Thull 8e-8c) de smalle asfaltweg 
doodlopende omhoog, die bij huisnr. 8 c een 
stijgende bosweg wordt.  
 

2. Aan de 4-sprong gaat u bij afsluitboom R het 
bospad omhoog dat boven naar links en rechts 
buigt.  Boven, voorbij houten afsluitboom en bij 
stal, gaat  u aan T-splitsing, waar u mooi uitzicht 
heeft op het droogdal, L.  Negeer bij valkenkast 
op paal graspad rechts omlaag. Even verder buigt 
het pad naar rechts en wordt een breed dalend 
graspad. Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing 

gaat u L het graspad omhoog. Let op! Na 50 m, 
vlak voordat het pad flauw naar links buigt, gaat u 
L het graspaadje omhoog.  
 

(U kunt hier het graspad dat een eind verder een 
bospad wordt, ook RD blijven volgen. Aan het eind 
verlaat u het bos. Ga dan verder bij **** in dit punt).  
 

Let op! Na 20 m, op de hoek van het bos gaat u L 
het paadje omhoog met links de bosrand. Boven 
buigt het pad naar rechts met links 
afrastering/akker.  
 

(Hier ziet u rechts boven in de verte bij helder weer 
op het Plateau van Schimmert de watertoren en kerk 
in Schimmert).   
 

Volg dan het paadje dat even verder links het bos 
inbuigt. Vlak vóór het pad een stukje steil omlaag 
gaat, gaat u bij boom (begin steile afdaling) L het 
paadje (slecht te zien) omlaag. Beneden aan de T-
splitsing gaat u L. Meteen daarna verlaat u het 
bos **** en ga dan R over het pad met links een 
akker. Bij de volgende bosrand buigt het pad naar 
links met links de akker.   
 

3. Vlak daarna gaat u scherp R de holle smalle 
asfaltweg omlaag. De smalle dalende weg maakt 
bij regenwaterbuffer Mulderwegske twee haakse 
bochten. 200 m voorbij de uitstroom van de  
regenwaterbuffer gaat u aan de 4-sprong bij 
bijzondere wegwijzer L het graspad omhoog 
Vaesrade met rechts met rechts grote 
zwerfstenen, zitbanken, gedenksteen en mooi 
gedicht.   
 
 

(Het  mooie gedicht van Wiel Raes moet u zeker 
even lezen. De gedenksteen herdenkt acht mensen 
(2 volwassenen en 6 kinderen) die op 24 nov. 1944 
hier in de buurt in een weiland om het leven kwamen 
als gevolg van een ongeval met oorlogsmunitie. De 
slachtoffers zijn begraven in een collectief graf op de 
begraafplaats van Schinnen.  
 

Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing L 
(Vaesradervoetpad) het pad omhoog met rechts 
afrastering grote akker. Omhoog lopend maakt 
het pad na 150 m een bocht naar rechts en naar 
links. (Hier heeft u mooi uitzicht). Negeer zijpaden. 
Boven aan de T-splitsing gaat u L over de 
veldweg en u passeert vlak daarna links een 
zitbank. Circa 10 m voorbij deze zitbank (circa 40 
m na T-splitsing)  gaat u schuin R het bospaadje 
omlaag 
 

(U kunt hier ook RD de veldweg blijven volgen. 
Negeer bospaden rechts. (Even verder passeert u 
een berkenkruisje en zitbank t. h. a. stoekrenner  
ozze Jeu, die hier op 28 sept. 2019 overleed).  Ga 
dan verder bij  **** in dit punt).  
 



  blz 3 van 3 

 

Negeer dan meteen zijpaadje rechts.  Aan de Y-
splitsing gaat u L omhoog. Vlak daarna gaat u 
aan de  T-splitsing R verder over het brede pad, 
dat u net verlaten heeft. **** Aan de Y-splitsing, 
met rechts bij weiland mooi uitzicht over 
Vaesrade, gaat u schuin R het mooie holle pad 
omlaag.  Bijna beneden  negeert u bij rooster 
(voet)pad links.   
 

4. Beneden in Vaesrade steekt u de doorgaande 
weg over en ga R over het trottoir omlaag.  
 

(Even verder passeert u links de prachtige hoger 
gelegen voormalige hoeve,  die uit  het midden van 
de 19e eeuw stamt).  
 

Vlak daarna gaat u bij wegkruis L 
(Servatiusstraat) de eenrichtingsweg omhoog 
richting kerk met rechts beneden een grote 
parkeerplaats.  Meteen voorbij de St. 
Servatiuskerk (1929) gaat u aan de 3-sprong R de 
eenrichtingsweg omlaag.   
 

(Hier aan de 3-sprong ligt de voormalige pastorie 
(1929). Wat nu de voorkant van het huis is, was bij 
de bouw de achterkant van de pastorie). 
 

Voorbij huisnr. 41 gaat u L (Kathagendervoetpad) 
over het grind- graspad, dat voorbij zitbank een 
smal dalend graspad wordt en beneden een smal 
bospad wordt. (Beneden in het bos kan na veel 
regenval een klein stuk drassig zijn). Steek de 
klinkerweg over en ga dan meteen R over de 
volgende klinkerweg.  
 

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

Vlak daarna aan de doorgaande weg gaat u L 
over het fietspad.  Na 50 m vlak voor de brug gaat 
u bij betonnen trafokast R door het klaphek en 
volg nu geruime tijd het graspad met links de 
Geleenbeek.  
 

(Na 500 m ziet u rechts woningen in de buurtschap 
Thull).  
 

5. Na 1 km, einde pad, gaat u L omlaag en via 
brug steekt de Geleenbeek over.  Boven aan de T-
splitsing bij zitbank en grote mijnlamp gaat u R 
over de rustige asfalt- bosweg   
 

(Via deze Reuzenmijnlamp (op knopje drukken) 
vertellen leerlingen van de basschool St. Dionysius 
uit Schinnen u iets over de mijnhistorie. Hier staan 20 
“mijnspoorpalen” met een vraag en antwoord 
(achterkant paal) over het mijnverleden. Niet alleen 
interessant voor kinderen maar ook zeker voor 
volwassenen). 
 

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

 

Na 500 m gaat u beneden R over het trottoir langs 
de doorgaande weg. Via brug steekt u weer de 
Geleenbeek over en loop RD. 50 m verder, 
meteen voorbij huisnr. 26, gaat u R (paars) over 
de asfaltweg (voetpad), die vlak daarna een smal 
grindpad wordt en later een stijgend klinkerpad. 
Aan het eind van het klinkerpad loopt  u bij 
huisnr. 2 RD de trap omhoog en voor de 
rijksmonumentale H. Dionysiuskerk gaat u L de 
weg omhoog met rechts de keermuur/kerk.  
 

(Hier voor trap ziet u rechts (nr. 3) de voormalige 
kapelanie annex kosterwoning (1904)). 
 

Negeer zijweg rechts omhoog richting pastorie 
(1759), kerk en het kunstwerk “levensboom” 
 

(De breukstenen onderbouw van de toren stamt uit 
vroege 12e eeuw. De mergelstenen zijbeuken 
werden in de 14e eeuw toegevoegd. In 1900 werden 
de bakstenen dwarsbeuk met priesterkoor en 
zijkapellen aangebouwd. Rond het oude gedeelte 
van de kerk staan enkele oude grote familiegraven). 
 

Hier aan het Deken Keulenplein staat een groot H. 
Hartbeeld (1925). 
 

Meteen daarna gaat u aan de voorrangsweg R 
(Altaarstraat) over het trottoir omhoog. Na 250 m  
gaat u boven meteen voorbij huisnr. 48 en bij 
verbodsbord R de smalle asfaltweg omhoog, die 
vlak daarna een stijgend (gras)pad wordt.   
 

6. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong R (paars) over 
het brede graspad met rechts een meidoornhaag. 

Aan de 4-sprong gaat u L (paars) het trappenpad 
omhoog.  
 

(Hier heeft u rechts mooi zicht op de H. 
Dionysiuskerk en het grote kerkhof).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (paars) het 
trappenpad verder omhoog. Boven in het 
Mariapark op de Krekelberg gaat u voor de 
ingang van de Vredeskapel (1939) R het steile 
paadje omlaag,  
 

(De Vredeskapel werd in 1939, vlak voor het 
uitbreken van de oorlog, gebouwd voor alle parochies 
van het toenmalige dekenaat Schinnen). 
 

Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing R.  (Links 
beneden ziet u al de brasserie). Aan de 3-sprong 
gaat u L het trappenpad omlaag.  Beneden gaat u 
L het korte trappenpad omlaag en ga dan L de 
asfaltweg omlaag. Na 150 m komt u weer bij de 
Muldermolen, de sponsor van deze wandeling, 
waar u binnen of op het leuke terras waarop een 
molensteen staat, nog iets kunt eten of drinken. 
Het vriendelijke personeel verneemt graag wat u 
van de wandeling vindt. 

 

Auteur: Jos Wlazlo  
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


