1419 SCHINNEN – Vaesrade 6,7 km
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Tijdens deze heuvelachtige wandeling loopt u naar de buurtschap Thull en via een bospaadje loopt u
omhoog naar een plateau met mooi uitzicht. Via leuke paadjes wandelt u naar het dorp Vaesrade en dan
loopt u via een prachtig hol bospad omhoog. Boven heeft u een mooie blik op de Ring Parkstad. Via een
leuke afdaling door grasland passeert u de vakantiewoning Naanhover Beemden (Ideaal om met uw paard
op vakantie te gaan) en dan loopt u weer Vaesrade binnen. U loopt het Kathagendervoetpad omlaag en
dan volgt u een mooi graspad langs de Geleenbeek. Aan het einde wandelt u langs de mooie vijver
Mulderplas terug naar de Muldermolen met leuk terras. Vanuit de vakantiewoning kunt u ook starten.
GPS-afstand 6700 m, looptijd 1.40 uur en hoogteverschil 50 m.
Startadres: Brasserie de Muldermolen, Thullerkerkweg 17, Schinnen. (tel: 046-4234814). Geopend:
Dagelijks vanaf 10.00 uur, dinsdag gesloten. Naast de zaak is een parkeerplaats.
Startpunt: Vakantieverblijf Naanhover Beemden, Naanhofsweg 31, Nuth. (geen parkeergelegenheid).
Met uw rug naar de vakantiewoning gaat u L de asfaltweg omhoog. Ga dan verder bij punt 4.
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1419 SCHINNEN – VAESRADE 6,7 km
1. Met uw rug naar Brasserie de Muldermolen
gaat u L over de asfaltweg. Negeer meteen bij
verbodsbord zijpad links. Na 150 m gaat u bij
bord “voetpad” L het brede pad omhoog. Vlak
daarna bij ijzeren doorgang gaat u R/RD het pad
omlaag/omhoog met links een paardenweiland.
Voorbij volgende nauwe doorgang, gaat u boven
in de buurtschap Thull L de smalle asfaltweg
omhoog. Na 50 m gaat u aan 3-sprong R (Thull 8
E/8C), de smalle doorlopende asfaltweg omhoog,
die bij huisnr. 8 C een stijgend onverhard pad
wordt. Na 100 m gaat u aan de 4-sprong R het
brede bospad omhoog, dat boven naar links en
dan naar rechts buigt. Aan de T-splitsing voor
stal gaat u L over het graspad met rechts mooi
uitzicht. Aan de 3-sprong bij zitbank en
valkennest op hoge paal gaat u R het brede
graspad omlaag. Beneden aan de omgekeerde
Y-splitsing gaat u RD omhoog. Negeer zijpad
links omhoog. Let op! Na ruim 50 m gaat u R de
trapjes omlaag en ga dan beneden R het brede
graspad omlaag.
2. Aan de smalle asfaltweg gaat u L omhoog.
Let op! Na bijna 50 m, circa 10 m voordat rechts
het bos begint, gaat u R het graspad door het
smalle weiland omhoog met links de bosrand.
(Voor u ziet u boven een grote wilduitkijkhut). Aan de
3-sprong bij afrastering gaat u RD het bospad
omhoog. Voorbij klaphek volgt u RD het graspad
omhoog met voor u boven een zitbank.
(Boven passeert u de zitbank (genietplekje) en grote
kei t.h.a. aan Pascal (1958-2013) een boom van een
kerel en kei van een vent. Hier heeft u prachtig
uitzicht).
Bij infobord “A Sjmeetsbuusjke” gaat u R over
de verharde veldweg. (Hier heeft u mooi uitzicht
over Vaesrade). Na 100 m gaat u scherp L het
holle pad omlaag met meteen rechts mooi uitzicht
op de Servatiuskerk in Vaesrade. Aan de
3-sprong bij rooster gaat u L over het (voet)pad
met rechts afrastering van achtertuinen. Bij
woningen wordt het pad een grindweg, dat
meteen bij huisnr. 101 naar rechts buigt. Aan de
doorgaande weg bij huisnr. 99 gaat u R de
eenrichting klinkerweg omlaag. Tegenover
huisnr. 95 steekt u L via oversteekplaats de
doorgaande weg over loopt u bij de mooie witte
grote rijksmonumentale carréboerderij (1798) RD
(Rozenstraat). Aan de 3-sprong gaat u RD.
3. Ruim 50 m verder gaat u L (Koekenweg) de
doodlopende klinkerweg omhoog. Negeer boven
zijweg links (Beukenhof). Meteen daarna, einde
klinkerweg, bij Mariakapelletje hangend aan
restant van bijzonder vorm gegeven boom gaat u

R, het mooie holle bospad omhoog. Boven aan
de T-splitsing voor de Ring Parkstad gaat u R het
gras-grindpad omlaag. Beneden aan de 4-sprong
bij fiets- voetgangersbrug gaat u RD over het
asfalt- fietspad, met rechts het sportcomplex van
V.V. Vaesrade. Het dalende asfaltpad buigt rechts
omlaag en ga dan meteen L de trap omhoog.
Boven bij infoborden met mooi zicht op de Ring
Parkstad gaat u R over het paadje. Na 25 m gaat
u R met links het grote grasveld en rechts een
berkenbos. Negeer zijpad rechts. Aan de
T-splitsing voor de bosrand gaat u L met rechts
de bosrand en volg nu het pad dat even verder
een dalend pad wordt met rechts de bosrand.
Beneden vlak voor de Naanhof gaat u R de holle
asfaltweg omhoog. Omhoog lopend passeert u
links het leuke Vakantieverblijf Naanhover
Beemden (huisnr. 31).
(De slagboom, die hier bij de openstelling van de
Ring Parkstad
is geplaatst,
is een van de
maatregelen om de luchtvervuiling van het
natuurgebied Geleenbeekdal te compenseren. Om
op de Ring Parkstad te komen moeten de inwoners
van Vaesrade nu enkele kilometers om rijden……).
4. Boven aan de omgekeerde Y-splitsing bij
huisnr. 3 gaat u RD richting Servatiuskerk (1929).
Negeer twee zijwegen rechts. Aan de 3-sprong
gaat u L 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. Als u hier R
omlaag loopt, dan kunt u na 50 m tegenover
huisnr. 11, 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).
Voorbij huisnr. 41 gaat u L (Kathagendervoetpad)
de grindweg omlaag, die een smal dalend
graspad wordt en beneden een smal bospad
wordt. (Beneden in het bos kan na veel regenval een
klein stuk drassig zijn). Bij stal gaat u L en ga dan
meteen R over de klinkerweg.
(Hier ziet u links de Kathager watermolen (wit
gebouw), die aan de Geleenbeek ligt en die van 1800
- 1960 operationeel was).
Aan de doorgaande weg gaat u L over het
fietspad.
5. Na 50 m vlak voor de brug gaat u bij trafokast
R door het klaphek en volg nu zeer geruime tijd
het mooie graspad met links de Geleenbeek.

(Na 500 m ziet u rechts boven woningen in Thull
bekend van het Alfa bier, één van de lekkere bieren
waar Limburg trots op is)
Na 1,1 km gaat u bij brug RD de smalle asfaltweg
omhoog.
(Als u hier de brug oversteekt en dan meteen L gaat,
komt u meteen bij zitbank bij 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. De palen vormen een “lint” en zo een
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optische verbinding tussen het voormalige mijnspoor
en het Mijnspoormonument. Interesse steek dan de
brug over).
Boven aan de T-splitsing gaat u L over het asfaltfietspad. Let op! Na 150 m, circa 50 m vóór
zitbank, gaat u bij zwart paaltje met blauwe verf
R over het bospaadje. Meteen daarna gaat u voor
de Mulderplas, een voormalige slikvijver van de
Staatsmijn Emma, die in 1989 is omgetoverd tot
visvijver, L. Negeer twee zijpaden links en loop
verder langs de vijver. Na 100 m steekt u L het
bruggetje over en u komt weer bij de brasserie
waar u binnen of op het leuke terras, waar een
molensteen staat, nog iets kunt eten of drinken.
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