
1389. AMSTENRADE - Schinnen 11,5 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 4 

 

 

 
 

Tijdens deze licht heuvelachtige wandeling maakt u eerst een leuk rondje door het prachtige kasteelpark 
van kasteel Amstenrade. Via een stukje door Amstenrade  loopt u via mooie paden naar de buurtschap 
Thull, waar u even langs de altijd prachtige Mulderplas met zitbanken loopt. Via de Krekelberg, waar u mooi 
uitzicht heeft op Schinnen, loopt u o a. de begraafplaats naar Schinnen. Vervolgens loop over een 
asfaltpad langs de Geleenbeek en loopt u nog even langs de Mulderplas.  Dan struint u geruime tijd over 
een graspaadje langs de Geleenbeek. Via een leuk pad loopt u omhoog naar Vaesrade.  Via pad hoog 
boven de Ring Parkstad wandelt u naar de buurtschap Hommert en via een woonwijk komt u weer bij de 
Orangerie met mooi terras, echt een plek die u gezien moet hebben!  U kunt ook starten in Schinnen en fijn 
pauzeren bij de Orangerie. 
 

 
 
Startadres: Orangerie Kasteel Amstenrade, Hagendorenweg 3a, Amstenrade. Tel:046-4757034.  Geopend: 
donderdag t/m zondag van 11.00 tot 18.00 uur.  Parkeer op de openbare parkeerplaats tegenover de 
Orangerie. 
 

Startadres: Parkeerplaats voor gemeenschapshuis Peil 5, Burgemeester Pijlstraat 5,  Schinnen. 
Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de vijver en gaat u L over het fietspad. Steek bij zebrapad de 
doorgaande weg over en ga RD het fietspad in langs de Geleenbeek. Volg nu punt 4 vanaf ***. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,51 km  2.45 uur  54 m  119 m 
 

 
 

1389. AMSTENRADE - Schinnen 11,5 km   
 

Let op: Het kasteelpark 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. 
 

1. Met uw rug naar de Orangerie gaat u R.  Negeer 
meteen doodlopende weg links (Aan de Kerk).    
 

(Aan deze doodlopende weg ligt de monumentale 
kerk O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen (1852) met 
de mooie glas-in-lood ramen. Om de kerk staan 
enkele oude grafstenen. De huidige kerk werd 
gebouwd ter vervanging van een oudere kerk. 
Opvallend is hoe kort de kerk bij de monumentale 
witte carré boerderij (nr. 4) is gebouwd).  
 

U passeert de ingang van kasteel Amstenrade 
met mooi zicht op het kasteel.  
 

(Kasteel Amstenrade (1781-1784) heeft een L-vormig 
grondplan bestaande uit twee onderkelderde drie 
laagse vleugels en is gebouwd in opdracht van de 
Luikse bankier Willems. Op het buitenhoekpunt 
bevindt zich een oudere hoektoren uit circa 1609, die 
tevens de verbinding vormt van de beide vleugels). 
 

Volg nu het klinkerpad dat even verder naar 
rechts buigt met links de doorgaande weg en 
rechts de muur van de kasteeltuin. Aan de  
3-sprong bij ANWB-wegwijzer loopt u RD door 
Amstenrade.  
 

(Hier ziet u aan de 3-sprong links de grote 
voormalige rentmeesterwoning (circa 1900) genaamd 
De Streek horend bij kasteel Amstenrade. De woning 

is gebouwd in opdracht van kasteelheer graaf 
Marchant et d'Ansembourg).  
 

Na bijna 150 m gaat u bij smeedijzeren wegkruis 
op sokkel (1914) R (Poststraat). Meteen daarna 
loopt u R via het blauwe hek het kasteelpark in.  
 

(Indien het hek gesloten is, loop dan RD en ga verder 
bij **** in dit punt). 
 

(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 grind- bosweg. Na 150 m aan 
de kruising bij zitbank en rechts staande grote 
den (Atlas Ceder) gaat u RD verder omhoog.   
300 m verder, aan het einde van het rechts 
gelegen weiland, buigt het pad naar rechts.     
 

(Hier heeft u rechts mooi zicht op de 
kasteeltoren/kasteel. Links ziet u hier “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). 
 

https://zijruna.nl/
tel:046-4757034
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Boven bij 2 zitbanken buigt het pad rechts 
omlaag. Negeer zijpaden en volg RD het dalende 
pad. Na 300 m aan de 4-sprong bij ketting, 
afgezaagde boom (Libanon ceder) met staande 
dikke boomschil met vele infobordjes, gaat u R.   
 

(Even verder ziet u links 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 zitbank (hier bent u al 
geweest) gaat u L omlaag.  Voorbij infobord en 
nauwe doorgang verlaat u via hek het kasteelpark 
en gaat u R (Poststraat).  **** Aan de 4-sprong  bij 
groot wegkruis type vliegermodel (1817/hersteld 
in 1980) gaat u L de stenen trap omlaag. Steek via 
zebrapad de doorgaande weg over en loop RD 
(Nieuwstraat).  Aan de kruising gaat u R 
(Putstraat). Aan de  T-splitsing bij 
oorlogsmonument met O. L. Vrouw van de Vrede 
(beeld van Charles Vos) gaat u R. Meteen daarna 
aan de  3-sprong gaat u L (Beckstraat) omhoog. 
Boven aan de volgende 3-sprong gaat u RD 
(Beckstraat) over de eenrichtingsweg.  
 

2. Aan de T-splitsing voor basisschool de 
Verrekijker gaat u R. Meteen daarna gaat u 
tegenover huisnr. 83 L (Gatsweide) over het 
asfaltpad met links de school. Negeer zijpaden en 
volg het pad dat na 200 m een bocht naar rechts 
en dan naar links maakt. Na bijna  
400 m, waar het pad weer naar rechts buigt,  gaat 
u bij zitbank L 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 gaat u aan de 
Y-splitsing bij verbodsbord R (fr. 24) verder over 
de smalle asfaltweg. Omlaag lopend passeert u 
na bijna 300 m links de zitbank “het Wiels Bruls 
Benkske”. Een eind verder neemt u voor het 
hekwerk van een waterbuffer R het pad omhoog 
dat naar rechts draait. Ga L het trappenpad 
omhoog. Boven gaat u L en volg het brede 
graspad omhoog met links uitzicht over het 
Geleendal. Beneden aan de 3-sprong gaat u RD 
het brede graspad omhoog. 
 

3. Boven aan de T-splitsing bij zitbank (t. h. a. het 
50 jarig huwelijk van Frans en Hermien) en 
valkenkast op paal  gaat u L. Aan de 3-sprong bij 
eik gaat u R (paars) over het bospad dat twee 
bochten maakt en dan een dalend bospad wordt. 
Aan de T-splitsing gaat u L de bosweg omlaag die 
een eindje verder een dalend asfaltpad wordt. 
Beneden aan de T-splitsing in de buurtschap 

Thull gaat u L over de asfaltweg.  Voorbij  
huisnr. 11 B en voor 11 E gaat u R via ijzeren 
doorgang het pad omlaag.  Aan de asfaltweg gaat 
u R. Na 100 m gaat u L richting vijver. Meteen 
daarna  aan de T-splitsing voor de Mulderplas. 
een voormalige slikvijver van de Staatsmijn 
Emma die in 1989 is omgetoverd tot visvijver, 
gaat u R over de invalide parkeerplaats. Na 50 m 
gaat u R over het houten bruggetje. Steek bij 
Brasserie de Muldermolen, waar op het terras een 
molensteen staat,  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 
“Mariagrot” gaat u L het steile pad omhoog met 
rechts de bosrand en links weilanden. (Na bijna 
200 m passeert u boven een zitbank met mooi 
uitzicht).  
 

4. Boven op de Krekelberg aan de 4-sprong bij 
zitbank gaat u RD (oranje/paars) het graspad 
omlaag. Na bijna 100 m gaat u aan de 3-sprong L 
(rood) over het graspad met rechts een 
meidoornhaag.  Aan de 4-sprong gaat u R via 
draaihekje door het weiland omlaag.  
 

(Als u hier aan de 4-sprong L het trappenpad 
omhoog loopt, komt u na 100 m bij de Vredeskapel 
(1939)) in het Mariapark op de Krekelberg). 
 

Voorbij volgende draaihekje gaat u L over het 
graspad met rechts de haag/kerkhof. Het graspad 
buigt naar rechts en wordt een dalend klinkerpad. 
Beneden op de begraafplaats, waarop enkele 
oude grote familiegraven staan, buigt het pad 
naar links.  Voorbij de uitgang gaat u R en u 
passeert meteen het infobordje “kerkhof 
Schinnen” (tortuur=marteling). Meteen voorbij 
huisnr. 3 (voormalige kapelanie annex kosterwoning 
(1904)) en bij de rijksmonumentale Sint 
Dionysiuskerk gaat u schuin L de klinkerweg 
omlaag.   
 

(De breukstenen onderbouw van de toren stamt uit 
de vroege 12e eeuw. De mergelstenen zijbeuken 
werden in de 14e eeuw toegevoegd. In 1900 werden 
de bakstenen dwarsbeuk met priesterkoor en 
zijkapellen aangebouwd). 
 

Meteen daarna  bij huisnr. 2 gaat u L over het 
voetpad.  Aan de doorgaande weg gaat u L. Na  
50 m gaat u bij zebrapad en voor brug L (oranje) 
over het asfaltpad met rechts de Geleenbeek.  **** 
Na 400 m, waar het asfaltpad naar rechts buigt, 
negeert u smal bospad links. 50 m verder gaat u 
bij zitbank L (oranje) over het bospad. Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong voor de 
Mulderplas R over het bospad met links de vijver. 
(U verlaat oranje). Na 50 m gaat u aan de volgende 
3-sprong R. Vlak daarna gaat u L over het 
verharde pad met rechts het asfalt- fietspad, dat u 
net verlaten heeft.    
 

5. Na 150 m gaat u aan de 3-sprong RD. Na 50 m 
gaat u R en via vlonderpad steekt u het riet en 
biezenveld over en passeert u het infobord 
“Rietpad”.   
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Aan het eind van het vlonderpad loopt u RD de 
trap met leuning omlaag. Ga dan L en meteen 
daarna voor de brug gaat u L over het grind- 
graspad met rechts de Geleenbeek.  
 

(Als u hier RD loopt, dan komt boven aan de andere 
kant van de brug bij het Mijnspoormonument. 
 

Hier bij het traject van de voormalige mijnspoorweg, 
die van  Brunssum via Hoensbroek en Geleen naar 
de haven van Stein liep, staat bij de mijnspoorpalen  
een grote mijnlamp. 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). 
 

Volg nu geruime tijd het grind- graspad langs de 
Geleenbeek met een eindje verder links boven 
woningen in de buurtschap Thull, dat bekend is 
van de Alfa bierbrouwerij. Na 1 km steekt u 
voorbij betonnen trafokast de doorgaande weg 
(Kathagen) over en gaat u L over het fietspad.  Na 
100 m gaat u R over de klinkerweg. Na 25 m gaat 
u bij volgende klinkerweg L en ga dan meteen bij 
bordje “voetpad” 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 gaat u aan 
de rand van Vaesrade de eerste weg R 
(Vaesraderweg) omhoog. Ga dan verder in dit punt 
bij ****). 
 

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. U 
passeert een zitbank. Volg het pad richting 
kerktoren van de Sint Servatiuskerk (1929). Aan 
de asfaltweg in Vaesrade gaat u R omhoog.   **** 
Boven aan de T-splitsing met links de voormalig 
pastorie (1929) gaat u R (Vaesraderweg).  
 

(Wat nu de voorkant van de voormalige pastorie is, 
was vroeger de achterkant van de pastorie).  
 

Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L 
(Tulpstraat) omhoog.  Negeer zijwegen. Na 250 m 
gaat u meteen voorbij huisnr. 45 aan de 4-sprong 
R (Op de Vijf Bunder) met links het sportcomplex 
van V.V. Vaesrade en rechts de basisschool  
St. Servatius. Aan de T-splitsing gaat u bij 

verbodsbord L (Vaesrader Wienweg) de mooie 
smalle holle asfaltweg omhoog.  
 

(Vlak voordat de weg naar links buigt, kunt u R via 
trappenpad naar een  uitzichtpunt met infoborden 
lopen. Boven heeft u mooi zicht op de Ring Parkstad. 
Rechts in de verte ziet u de St. Bavokerk in Nuth).  
 

6. Na bijna 400 m aan de 4-sprong bij fiets- 
voetgangersbrug gaat u bij verbodsbord RD het 
(grind)pad omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat 
u RD over het graspad met rechts de afrastering 
van de rechts beneden gelegen Ring Parkstad.  
Na 200 m buigt het pad naar links en wordt een 
asfalt- bosweg met rechts de afrastering van een 
voormalige zand- grindgroeve. Steek beneden (bij 
zitbank) de doorgaande weg (Hommert) over en 
ga R.  Na 50 m gaat u aan de 3-sprong, met links 
een grote  witte villa, L (Hommert) omlaag. U bent 
hier in de buurtschap Hommert. Steek de  
volgende doorgaande weg (Hommerterweg) over 
en loop RD (Hommerter Allee) en u passeert het 
plaatsnaambord Amstenrade. Ga meteen bij 
wegkruis aan de linkerzijde over het trottoir 
lopen.  
 

(Bij huisnr. 78 passeert u een rijksmonumentale 
hoeve uit de 1e helft van de 19e eeuw).  
 

Negeer aan het einde van de bebouwde kom van 
Hommert bij infobordje zijweg links (Limietweg). 
200 m verder bij  zebrapad en begin van de 
bebouwde kom van Amstenrade  gaat u R (Achter 
den Hof). Aan de 3-sprong gaat u L 
(Bongerdstraat). Aan de T-splitsing gaat u L 
(Kasteelstraat) de klinkerweg omlaag, die meteen 
naar rechts buigt. Negeer doodlopende weg 
rechts en loop RD langs de witte patiowoningen.   
 

7. Aan de 4-sprong gaat u RD langs huisnr. 23. 
Meteen daarna gaat u L  over het trottoir met 
rechts een schutting. Aan het eind gaat u R langs 
huisnr. 19. Negeer bij nauwe doorgang zijpad 
rechts en volg de weg die naar links en rechts 
buigt.  Aan de T-splitsing voor huisnr. 9 gaat u L 
omlaag. Voorbij huisnr. 5 gaat u R over het voet- 
fietspad.  (Voor u ziet u de mooie toren van het 
kasteel). Aan de T-splitsing bij trafohuisje gaat u 
R. Steek meteen daarna via oversteekplaats  L de 
doorgaande weg over.  Steek dan RD het gras 
over (of loop RD over het fietspad) en ga R over het 
klinkerpad en u passeert links de kasteelingang. 
Volg RD het pad.  Na 100 m, tegenover huisnr. 2, 
komt u L bij de oprit naar de Orangerie, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. De uitbater 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 de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.  
 


