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Tijdens deze heuvelachtige wandeling met enkele hellingbossen, wandelt u eerst omhoog naar een prachtig 
uitzicht en dan daalt u af naar Thull. Dan klimt u door het bos de Krekelberg omhoog en daalt u af naar Schinnen. 
U loopt door natuurgebied Wolfhagenderbroek en via leuke paadjes loopt u naar het dorp Puth. Via een mooi hol 
pad daalt u af naar het Geleenbeekdal en na een gemakkelijk fietspad passeert u de Mulderplas. Dan struint u 
geruime tijd over een leuk graspaadje langs de Geleenbeek. In de buurtschap Kathagen klimt u nog even door 
het bos en via een voetpad komt u weer in Thull.  Aan het einde is een mooi terras. De route biedt veel 
afwisseling. 

 

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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Restaurant Bie de Bron, Thull 14,  Schinnen. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,76 km  2.40 uur  52 m 113  m 
 

 

1478. THULL (Schinnen) 11,8 km 
 
1.  Met uw rug naar de brede trappen, toegang 
terras, negeert u meteen smalle asfaltweg links 
omhoog. Meteen daarna gaat u voorbij wegkruis 
(1872/zie infobordje) bij huisnr. 17 A en bij 
verbodsbord L, de smalle asfaltweg omhoog. Na 
300 m gaat u aan de 4-sprong bij zitbanken, grote 
zwerfkeien, gedenksteen en het mooie gedicht 
van Wiel Raes, bij wegwijzer en houten afsluitpaal 
L het brede graspad, gelegen tussen 
afrasteringen, omhoog richting Schinnen.   
 

(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).   
 

Het pad buigt, bijna boven, rechts omhoog met 
links de bosrand en rechts mooi uitzicht over het 
droogdal.    
 

(Even verder passeert u een zitbank).  
 

Boven aan de 3-sprong bij stal gaat u bij houten 
afsluitboom  L  over het bospad, dat vlak daarna 
naar links en dan rechts omlaag buigt.  Bij 
volgende houten afsluitboom gaat u aan de 4-
sprong L de bosweg omlaag, die een eindje 
verder bij huisnr. 8 c een dalende smalle 
asfaltweg wordt. Beneden aan de T-splitsing bij 
verkeersspiegel in de buurtschap Thull gaat u R 
de smalle asfaltweg omlaag, die na 200 m bij leuk 
huisje (nr. 6) een stijgende weg wordt.  
 

(U passeert (nr.1) de voormalige carréhoeve 
Sterreheim (1869), met het prachtige herenhuis).   
 

200 m verder gaat u tegenover wegkruis, grote 
eik en  zitbank  L over het gras- grindpad, met 
rechts natuurcamping Hoeve Krekelberg. Na   
200 m gaat u aan de Y-splitsing R het bospad 
omhoog met rechts de camping. Boven bij 
toegangshekje camping buigt het pad links 
omlaag. Negeer zijpaden en loop via de 
beukenlaan RD het bospad  omlaag/omhoog door 
het bos op de Krekelberg.   
 

2. Aan de bosrand gaat u aan de 4-sprong bij 
zitbank R het pad omlaag richting Schinnen.  Aan 
de 3-sprong gaat u RD verder omlaag. Beneden 

aan de doorgaande weg in Schinnen, gaat u R. 
Meteen daarna gaat u L (Moutheuvellaan) met 
links (nr.34-20) voormalige mijnwerkerswoningen.   
Negeer zijwegen. Na 200 m buigt, bij zitbank, de 
dalende weg naar links (Moutheuvellaan) met 
rechts een rij winterlindes (Tiala cordata). 100 m 
verder gaat u tegenover huisnr. 12  scherp R het 
pad langs de houten leuning omlaag. Na 50 m 
gaat u aan de 3-sprong L het bospad omlaag.  
Steek via stapstenen de Kakkert over en ga dan 
meteen bij wegwijzer R over het graspad richting 
Oirsbeek, met rechts het beekje. Negeer na  
300 m bij volgende wegwijzer en stapstenen 
zijpad links en loop verder RD over het licht 
stijgende pad richting Gracht en even verder 
passeert u de uitstroom van regenwaterbuffer. 
200 m verder gaat u aan de Y-splitsing L. Meteen 
daarna gaat u aan de 4-sprong, met rechts een 
wegwijzer, RD over het pad met rechts een 
bosstrook en 100 m verder links een bosstrook. 
(Een eindje verder ziet u voor u de kerktoren (1514) 
van de Lambertuskerk  in Oirsbeek). Na 500 m gaat 
u aan de  doorgaande weg L over het grindpad.   
 

3. Meteen daarna steekt u de doorgaande weg 
over en loopt u bij zitbank en verbodsbord RD de 
smalle asfaltweg steil omhoog. Na 200 m buigt 
boven bij zitbank het pad naar links 
(Grachterpad). Negeer zijpaden en blijf geruime  
het pad, dat nog enkele bochten  maakt, RD langs 
en door de bosrand volgen. Na 700 m gaat u 
beneden in de prachtige holle smalle asfaltweg L 
omlaag en ga dan meteen bij wegwijzer R het 
trappenpad omhoog. 
 

(100 m verder passeert u boven rechts een 
picknickbank en een gietijzeren veldkruis met mooie 
tekst. Hier heeft mooi uitzicht heeft o.a. op St 
Dionysiuskerk in Schinnen.. Meteen daarna  passeert 
u Peter’s Benkske).   
 

Negeer bij klaphek zijpad links. Beneden aan de 
3-sprong bij wegwijzer gaat u via twee 
draaihekjes RD het graspad omhoog, dat u 
geruime tijd RD volgt. Voorbij de volgende twee 
draaihekjes passeert u links de grote wijngaard 
“de Thuller Gaard” waarin twee 
(toren)valkenkasten op paal staan.  (De valken 
vangen de muisjes en mollen in de wijngaard).  
 

https://www.facebook.com/Bie-de-Bron-133349460804035
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Na bijna 700 m gaat u R over de asfaltweg met 
rechts de ingang van de camping de Botkoel. 
 

4. Let op! Vlak voor trafokast, 30 m voor 
plaatsnaambord Puth//Pöt, gaat u L de stenen 
trap met leuning omhoog. Boven volgt u RD de 
klinkerweg door de woonwijk in Puth. Aan de  
3-sprong gaat u RD over de parkeerplaats. Aan de 
volgende 3-sprong loopt u RD (nrs. 17 t/m 71) de 
klinkerweg omhoog langs huisnr. 39. Aan de  
3-sprong voor huisnr. 21 gaat u RD.  Negeer inrit 
rechts en ga dan meteen R langs huisnr. 13 de 
klinkerweg omlaag. Aan de kruising gaat u L (Aan 
het Lindjen) omhoog. Steek bij groot wegkruis de 
doorgaande weg over en loop bij verbodsbord RD 
over de veldweg. De veldweg/graspad wordt na 
400 m een mooi hol dalend bospad. Na 150 m 
gaat u L het trappenpad met leuning omhoog. 
Boven volgt u RD het dalende pad. Steek 
beneden aan de rand van Schinnen de smalle 
asfaltweg over en loop RD de veldweg omlaag. 
 

5. Beneden aan de T-splitsing in het 
Geleenbeekdal gaat u L over het grindpad.   
Negeer na 400 m zijpaadje schuin rechts omlaag, 
dat onder de brug doorgaat. .  
 

(Hier, voor de brug, ziet u rechts aan de overkant van 
de beek een restant van de voormalige 
Heisterbrugger korenmolen (1566-1848/ 
vakwerkgebouw). Naast deze molen stond de 
inmiddels verdwenen schorsmolen  (1863-1933)). 
 

Meteen daarna steekt u R, via brug, de 
Geleenbeek over. 50 m voorbij woonwagenlocatie 
gaat u L het bospad, tussen twee keien door, 
omhoog.    
 

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

Beneden aan de asfaltweg gaat u L. Aan de  
3-sprong gaat u bij tractorsluis RD over het 
fietspad.  Aan de volgende 3-sprong gaat u RD.  
Aan de doorgaande weg gaat u L. Na 100 m 
steekt u R, via zebrapad, de doorgaande weg over 
en loopt u RD over de smalle asfaltweg met 
rechts de Geleenbeek. Negeer na 300 m bij 
pompstation pad schuin links omlaag. 150 m 
verder gaat u over het eerste smalle bospad L 
met links een steilrand.  Aan de T-splitsing voor 
de Mulderplas, de voormalige slikvijver van 

mijnen Emma en Hendrik,  gaat u R met meteen 
links een zitbank. Aan de 3-sprong bij volgende 
zitbank gaat u L met links de (vis)vijver. Bijna 50 
m verder gaat u aan de 3-sprong R.  
 

6.  Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L over 
het verharde pad met rechts de smalle asfaltweg. 
Aan de 3-sprong gaat u L. Na 50 m gaat u R over 
het vlonderpad  door het riet en biezenveld. Aan 
het einde van het vlonderpad loopt u RD de 
stalen trap met leuning omlaag en ga dan L de 
smalle asfaltweg omlaag. Meteen daarna, vlak 
voor  brug, gaat u L en volg nu geruime tijd het  
grind- graspad met rechts de Geleenbeek.  
  

(Als u hier RD de brug oversteekt en dan komt u 
boven aan de T-splitsing 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). 
 

Na 1,1 km gaat u, voorbij klaphek en betonnen 
trafokast, L over het fietspad langs de 
doorgaande weg.  Na 200 m gaat u in de buurt 
Kathagen L (Thullerweg) de smalle asfaltweg 
omhoog. Na de volgende 200 m boven vlak voor 
het plaatsnaambord Schinnen/Thull gaat u bij 
verbodsbord R de smalle asfaltweg omhoog, die 
vlak daarna bij woning een stijgende grind- 
bosweg wordt.  Na 100 m gaat u aan de 3-sprong 
bij volgende verbodsbord L omhoog  met rechts  
de bosrand en links een paardenweiland.   
Voorbij houten stal buigt het bospad rechts 
omhoog Na 30 m gaat u aan de 3-sprong L het 
bospad omlaag. Aan de 3-sprong bij ijzeren 
hekje/speeltuintje gaat u RD over het pad, dat 
even verder links omlaag buigt. Aan de 3-sprong 
loopt u RD het graspad omlaag.  Beneden aan de 
T-splitsing in Thull gaat u R over de smalle 
asfaltweg.   
 

(U  passeert enkele voormalige boerderijtjes o. a. nr. 
30 /29 /28/ 27(1740)/ 26/22 (1912))    
 

Na bijna 400 komt u weer bij brasserie Bie de 
Bron, de sponsor van deze wandeling, waar u 
nog iets kunt eten of drinken. Men verneemt 
graag wat u van de wandeling vindt. 

 

De brasserie ligt op de plek van het voormalige Oostenrijkse restaurant. Op de bovenverdieping is een 
gadget shop waar u allerlei leuk hebbedingetjes van de Alfa kunt krijgen. Hier boven ziet u ook de vier 
biertanks die boven de bar liggen.  
 

U kunt natuurlijk ook een rondleiding door de brouwerij maken, die sinds de oprichting in 1870 in 
familiebezit is en trouw is gebleven aan de traditie van het authentieke bouwproces. De rondleiding duurt 
een uur en daarna gaat u een uurtje gezellig borrelen inde brasserie, v.t v. natuurlijk wel even een afspraak 
maken. Dat kan eenvoudig via  https://www.alfabier.nl/brouwerijbezoek/. Bellen kan natuurlijk ook 046-
4432888.  De kosten voor een brouwerijbezoek bedragen €14,75 per persoon (2021).  
 

Aardigheidje: de in febr. 2009 op 96 jarige leeftijd overleden nestor van de brouwerij  Louise Meens, beter 
bekend als “Tante Wies’, proefde 65 jaar lang iedere ochtend om 8 uur het eerste glaasje ALFA Edel Pils. 
Had het volgens haar niet de échte Alfa-smaak, dan mocht het de brouwerij niet verlaten.  Mogelijk is de 
hoge kwaliteit van het ALFA bier de reden dat ze in goede gezondheid zo oud is geworden.  
 

https://www.alfabier.nl/brouwerijbezoek/

