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Tijdens deze heuvelachtige wandeling met halverwege een fijne broodjeszaak om te pauzeren loopt u eerst
via een steil pad omhoog naar de Krekelberg waar u mooi uitzicht heeft en dan daalt u af naar Schinnen. U
doorkruist het Wolhagerbos en dan wandelt u over mooie paden boven langs de buurtschap Wolfhagen.
Via paden loopt u naar de rand van Oirsbeek en dan wandelt u via leuke paden naar Amstenrade waar u na
6 km kunt pauzeren bij Bread & Company, de sponsor van de wandeling. U kunt er ook koffie/thee,
frisdrank en een broodje voor onderweg kopen. Na de pauze wandelt u een leuk rondje door het mooie
kasteelpark van kasteel Amstenrade. Via rustige wegen wandelt u richting Vaesrade. Via prachtig paadje
met mooi uitzicht loopt u omlaag naar de buurtschap Thull, bekend van de Alfa Bierbrouwerij en dan komt
u weer bij de parkeerplaats gelegen aan de Mulderplas. U kunt ook in Amstenrade starten. Start dan bij
punt 6.
GPS-afstand 11000 m, looptijd 2.35 uur en hoogteverschil 46 m.
Startpunt: Parkeerplaats aan de Mulderplas, Thullerkerkweg 17, Schinnen.
U rijdt vanuit Schinnen naar Thull en 50 m voorbij Brasserie De Muldermolen rijdt u R de parkeerplaats op
bij het meer.

Startpunt: Bread Company, Hoofdstraat 14, Amstenrade. Tel: 046. 4426015. Geopend: Maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur, zondag gesloten. Vanwege de beperkte
ruimte is het raadzaam om even van te voren te reserveren. (Start bij punt 6). U kunt er ook koffie/thee,
frisdrank en een broodje voor onderweg kopen. (Parkeerplaats voor kasteel Amstenrade, Hagendorenweg 1,
Amstenrade).
Let op: Het kasteelpark Amstenrade is elke dag open van 1 okt tot 1 mei van 10 tot 16.00 uur en van 1 mei
tot 1 okt van 10 tot 18 uur.

1323 SCHINNEN – AMSTENRADE 11 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht
naar de Mulderplas gaat u R over het pad. Na 50
m gaat u R over het houten bruggetje. Steek bij
Brasserie de Muldermolen de asfaltweg over en
loop bij verbodsbord RD (oranje) de veldweg
omhoog, die voorbij nauwe ijzeren doorgang een
stijgend pad wordt. Aan de 3-sprong bij
gedichtpaal gaat u L het steile pad omhoog met
rechts de bosrand. (Na bijna 200 m passeert u
boven een zitbank met mooi uitzicht). Vlak daarna
aan de kruising bij zitbank met weer mooi uitzicht
gaat u RD (oranje/paars) het (gras)pad omlaag.
Aan de 3-sprong gaat u RD verder omlaag en u
loopt Schinnen binnen. Beneden aan de
doorgaande weg gaat u R. Meteen daarna gaat u
L (Moutheuvellaan/oranje). Negeer zijwegen. Na
200 m buigt bij zitbank de dalende weg naar links
(Moutheuvellaan/oranje) met rechts een rij
winterlindes (Tiala cordata).
2. 100 m verder gaat u tegenover huisnr. 12
scherp R het pad langs de reling omlaag. Na 50
m gaat u aan de 3-sprong L het bospad omlaag.
Steek via stapstenen de Kakkert over en loop bij
wegwijzer RD over het bospad richting

Wolfhagen. In de buurtschap Wolfhagen steekt u
de doorgaande weg over, ga L en na 10 m bij
houten hek gaat u R de veldweg omhoog. Na 300
m gaat u boven aan de T-splitsing bij wegwijzer
en draaihekje R (Gracht/rood/blauw) het steile
bospad omhoog. Negeer na bijna 100 m, boven
bij klaphek, zijpad rechts.
(Na 50 m passeert u een zitbank (Peters’Benkske)
waar u mooi uitzicht heeft. Even verder voorbij
picknickbank passeert u links een gietijzeren
veldkruis met mooie tekst. Hier heeft u mooi uitzicht
o.a. op St Dionysiuskerk in Schinnen).
Na trap gaat u beneden in de mooie smalle holle
asfaltweg L. Meteen daarna gaat u schuin R
(rood/blauw) het pad omhoog, dat vlak daarna
boven een haakse bocht naar rechts en links
maakt. Negeer zijpaden en blijf geruime het pad,
dat nog enkele bochten maakt en gedeeltelijk
langs de bosrand loopt, RD (rood/blauw) volgen.

3. Na bijna 700 m bij de tweede zitbank buigt het
pad rechts (rood) omlaag en wordt een dalend
asfaltpad met voor u mooi uitzicht o. a. op de St.
Lambertuskerk in Oirsbeek. Beneden bij zitbank
steekt u de doorgaande weg over en dan gaat u L
(rood/blauw) over het grindpad. Na bijna 50 m
gaat u bij wegwijzer R over het grindpad richting
Schinnen. Na 200 m bij regenwaterbuffer buigt
het pad naar links en even verder boven naar
rechts met links afrastering van akker en rechts
struikgewas.
(Waar hier het pad naar links buigt, kunt u ook RD
lopen met even verder rechts van u een greppel. Ga
dan verder bij **** in dit punt).
**** U passeert een zitbank en 30 m verder gaat u
L het paadje omhoog en volg dan RD het licht
stijgende pad gelegen tussen afrasteringen. Aan
de smalle asfaltweg gaat u L. Meteen daarna gaat
u R over het voetpad. Na 30 m gaat u aan de 3sprong bij 3 houten palen L over het smalle pad
dat parallel loopt aan de links gelegen smalle
asfaltweg. U passeert links zitbank.
Voorbij het tweede voetbalveld gaat u aan de 3sprong R over het pad met links het
tenniscomplex en rechts de voetbalvelden van
ALFA Sport (Schinnen/Oirsbeek).
4. Aan de T-splitsing voor de met hout beklede
sporthal gaat u R/RD over het klinker- fietspad en
loop dan RD over de klinkerweg. Volg RD de
klinkerweg met links de sporthal “In de Pollack’
en de brede school. Meteen voorbij de
school/speelplek gaat u L over het trottoir langs
het fietspad. Beneden aan de 4-sprong gaat u RD
(Beijlkensweg) langs de rand van de bebouwde
kom van Oirsbeek. Negeer tegenover diepe kuil
zijweg links (Pastoor Sandersstraat). Vlak daarna
gaat u aan de 4-sprong L over het asfaltpad door
de essenlaan. Negeer zijpaden. Na 250 m gaat u
aan
de
ongelijke
4-sprong
R
(Burg.
Gubbelsstraat) over de doodlopende weg met
rechts de speeltuin. Waar de doodlopende
asfaltweg naar links buigt, gaat u RD het pad via
ijzeren doorgang omhoog. Aan de 3-sprong gaat
u RD (oranje) over de klinkerweg. Vlak daarna aan
de volgende 3-sprong gaat u RD (Mozartstraat)
omhoog.
5. Aan de kruising gaat u RD (Mozartstraat). Na
100 m gaat u tegenover Beethovenstraat schuin R
over het grindpad door de essenlaan. (U passeert
meteen een wegkruis en zitbank). Aan de 3-sprong
bij Noah en Milly’s benkske gaat u RD verder over
het smalle grindpad. Steek aan het eind van het
pad de asfaltweg over en ga R (In den Moel). (U
bent hier in het dorp Amstenrade). Negeer
doodlopende weg rechts (Oppevenerweg) en
negeer bij tuinkruis zijpad rechts. Aan de kruising
gaat u R (Parallelstraat). Aan de 3-sprong gaat u
RD. Meteen daarna bij Oorlogsmonument met
O.L. Vrouw van de Vrede. (beeld van Charles Vos)
gaat u L (Putstraat) over de eenrichtingsweg. Aan
de kruising gaat u L omlaag. Steek beneden via
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zebrapad de doorgaande weg over en ga R. Na
100 m komt u links bij Bread & Company, de
sponsor van deze wandeling, waar u o.a. een
heerlijk broodje kunt eten, het personeel
verneemt graag wat u van de wandeling vindt.
6. Met uw rug naar de ingang van Bread &
Company gaat u L. Aan de 4-sprong bij wegkrusi
op sokkel gaat u scherp L (Poststraat). Meteen
daarna gaat u R via het blauwe hek het
kasteelpark in van kasteel Amstenrade.
(Via infobord komt u meer te weten over het
kasteelpark. U gaat nu een rondje lopen door het
kasteelpark en dan komt u hier weer terug. Bij liefst
62 bomen staat een infobordje).
Meteen daarna buigt het pad naar links en wordt
een licht stijgende grondweg. Na 150 m aan de
kruising voor zitbank en grote den (Atlas Ceder)
gaat u R.
(Meteen daarna heeft u rechts mooi zicht op het
kasteel (1781-1784). Even verder ziet u rechts de
oranjerie. Een oranjerie of wintertuin is een gebouw
waar men 's winters de kuipplanten bewaart. Een
oranjerie werd gebouwd om te kunnen pronken met
de dure en exotische bomen die uit verre landen
werden overgebracht. Deze worden daarom in
kuipen geplant, zodat ze in de winterperiode binnen
kunnen worden gezet).
Aan de 4-sprong bij ketting, bij afgezaagde boom
(Libanon ceder) met dikke boomschil met vele
infobordjes gaat u L het grindpad omhoog.
Negeer zijpaden. Na 300 m buigt het grindpad
boven bij 2 zitbanken (mooi zicht op het kasteel)
naar links en wordt een dalend grindpad. Negeer
zijpaden.
(Waar u na 150 m een zitbank met weer mooi zicht
op het kasteel passeert, ziet u rechts “De Kloes” een
ondergrondse koepelgrot, die mogelijk gebouwd is
tussen 1815 en 1826. Aan weerszijden heeft de grot
een tunnel, waarvan er een uitkomt onder een
rotsbrug. Zulk bouwwerk dat met opzet nutteloos of
bizar is, noemt men een folly. Het wordt gebouwd als
decoratie).
Na ruim 500 m voorbij infobord en nauwe
doorgang verlaat u via hek het kasteelpark. Ga nu
L en steek meteen daarna de doorgaande weg
over en loop bij het bronzen beeld ”Thieske van
Austroa” RD (Raadhuisplein).
(Thieske was tamboer-maitre van de schutterij en
een geliefd markant persoon in Amstenrade. Het
beeld Thieske staat symbool als eerbetoon aan alle
vrijwilligers die Amstenrade leefbaar houden en kleur
geven. De Stichting Thieske van Austroa reikt
“Thieskes bloom (bloem)” jaarlijks uit aan de
Amstenraadse vrijwilliger van het jaar).
Vlak daarna gaat u bij grote parkeerplaats R over
de eenrichtingsweg. Aan de kruising gaat u L
omhoog.

Aan de ongelijke 4-sprong bij frituur gaat u RD
(Panhuisstraat). Negeer zijwegen. Aan de Tsplitsing voor zorgcentrum Elvira-Leontine gaat u
R omlaag. Negeer zijwegen.
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(Links beneden heeft u mooi zicht op de
Servatiuskerk (1929) in Vaesrade. Even verder ziet u
rechts de Sint Dionysisuskerk in Schinnen).
Negeer bospaadjes links.

7. Na 300 m, meteen voorbij de basisschool De
Verrekijker en tegenover het leuke optrekje
(nr.83) gaat u L (Gatsweide) over het asfaltpad
met links de school. Aan de 3-sprong gaat u R
over het grindpad door het natuurgebiedje.
Negeer zijpad links. Bij zitbank gaat u R door het
klaphek en loop dan bij wegwijzer RD over de
smalle licht stijgende asfaltweg, gelegen tussen
akkers, richting Hommert.
(Rechts in de verte ziet u boven de Petrus
Canisiuskerk (1931) in Puth).
Steek na ruim 500 m voorbij wegkruis en
parkeerplaats de doorgaande weg over en loop
RD over de asfaltweg. Vlak daarna, waar de
smalle asfaltweg naar rechts buigt, gaat u RD
(ruiterroute 4) de veldweg omhoog. Na 400 m
boven aan de 3-sprong bij huis en schietpaal met
kogelvanger van schutterij Sint Martinus
Vaesrade (1897) gaat u bij verbodsbord R (rood)
over de verharde veldweg met links mooi uitzicht
o.a. op Vaesrade.
(Voor
u
in
de
verte
ziet
St Remigiuskerk (1924) in Schimmert).

u

de

Bij infobord “A Sjmeetsbuusjke” negeert u
graspad rechts omhoog. 100 m verder negeert u
zijpad scherp links omlaag.

(U passeert rechts het berken kruisje ter herinnering
aan de stoekrenner Ozze Jeu).
Voorbij zitbank, einde weiland, gaat u aan de 3sprong R (rood). Negeer bospaadjes links en loop
het pad met mooi uitzicht omlaag. Beneden aan
de smalle asfaltweg bij zitbank, zwerfstenen en
gedenksteen, gaat u L omlaag.
(Deze gedenksteen herdenkt acht mensen (2
volwassenen en 6 kinderen) die op 24 nov. 1944 om
het leven kwamen als gevolg van een ongeval met
oorlogsmunitie. De slachtoffers zijn begraven in een
collectief graf op de begraafplaats van Schinnen. Het
ongeluk gebeurde hier even verderop aan de licht
stijgende asfaltweg waar ook een monumentje staat).
In de buurtschap Thull gaat u aan de T-splitsing
voor de Alfa Brouwerij R. Negeer meteen zijweg
rechts. Negeer fietspad links en ga dan meteen L
(rood) over de grindweg/parkeerplaats. Na 20 m
gaat u bij infoborden R over het pad. Negeer
zijpaden en volg RD het pad dat een breed pad
wordt met links de 2,4 hectare grote Mulderplas,
de oude slikvijver van de Staatsmijn Emma die in
1989 is omgetoverd van slikvijver tot visvijver. Na
200 m komt u weer bij de parkeerplaats.

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.

