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Tijdens deze licht heuvelachtige wandeling, loopt u eerst door het dorp naar de buurtschap Hommert en 
dan wandelt u over leuke paden naar Vaesrade. Vanuit Vaesrade loopt u door mooie natuur omhoog en 
omlaag naar de buurtschap Thull. Via twee prachtige vlonderpaden en een pad langs de Geleenbeek loopt 
u naar Schinnen. Langs het beekje Kakkert en door het Wolfhagerbos loopt u over (gras) paadjes naar 
Oirsbeek en via een natuurgebiedje loopt u Amstenrade binnen. Langs het kasteelpark en via veldwegen 
komt u uiteindelijk bij brasserie Bie de Veldwachter, met leuk terras.  Het interieur van de brasserie is een 
kijkje waard!  Aanrader voor de wandelaar is het Veldwachtertje!  Er is in de zomer heerlijk schepijs 
verkrijgbaar.  Aan het begin van de wandeling kunt u ook een rondje door het kasteelpark lopen, dat  elke 
dag open is. Van 1 okt tot 1 mei van 10 tot 16.00 uur en van 1 mei tot 1 okt van 10 tot 18 uur. 
 

U kunt ook starten in Thull en na circa 8 km pauzeren Bie de Veldwachter. Start dan bij punt 4. 
 

 
 

Startadres: Bie de Veldwachter, Hagendorenweg 10, Amstenrade.  Tel: 06-13013838.  Geopend: woensdag 
t/m zondag vanaf 12.00 uur. Parkeer op de vlakbij gelegen grote parkeerplaats (Hagendoornweg 1). 
 

Startadres: Parkeerplaats bij de Alfa Brouwerij, Thull 15, Schinnen. 
Aan de kruising voor Bie de Bron gaat u L over het  verharde pad met links het asfalt- fietspad. Start dan bij  
punt 4. 
 

U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats, Vaesrade 67, Vaesrade. Met uw rug naar de parkeerplaats 
gaat u R de doorgaande weg omhoog. Na 200 m steekt u L, bij huisnr. 74, via zebrapad de doorgaande weg 
over en ga L. Ga dan verder bij **** in punt 2. Na 10 km kunt u dan pauzeren  Bie de Veldwachter, 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,23 km  3 uur  53 m  84 m 
 

 
 

1530. AMSTENRADE – Thull 13,2 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
gaat u L omlaag langs de woningen, die een 
gemeentelijk monument zijn.   
 

(Meteen links (nr. 8) passeert u de voormalige 
onderwijzerswoning, die vóór 1894 tevens dienst 
deed als 2 klassige openbare lagere school).  
 

Meteen daarna aan de 3-sprong, bij smeedijzeren 
muurkruis, gaat u RD. Negeer meteen 
doodlopende weg links (Aan de Kerk).    
 

(Aan deze doodlopende weg staat de O. L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen kerk (1852) met de mooie 
glas-in-lood ramen. Om de kerk heen 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 
kasteelhoeve (nr. 4) is gebouwd).  
 

Loop dan RD over de parkeerplaats.   
 

(Aan het einde van de parkeerplaats ziet u rechts de 
ingang van kasteel Amstenrade (1781-1784. Het 
kasteel, met het mooie torentje is in opdracht van de 
Luikse bankier Willems gebouwd.  
 

Als u het kasteelpark wilt bezoeken ga dan aan de 
voorrangsweg R en neem de eerste weg R 
(Poststraat).   

Aan het einde loopt u RD over het gras, steek bij 
ANWB-wegwijzers, via oversteekplaats de twee 
rijbanen van de doorgaande weg over en ga R 
over het trottoir. Voorbij trafohuisje gaat u L het 
tweerichtingsfietspad omhoog. Boven gaat u L  
de asfaltweg omhoog. Aan de 3-sprong gaat u R 
(Kasteelstraat) de klinkerweg omlaag, die enkele 
bochten maakt. Negeer ijzeren doorgang links. 
Boven aan de  kruising gaat u R (Kasteelstraat) 
langs huisnr. 40. Negeer omlaag lopend 
doodlopende weg links.  Bij huisnr. 74 gaat u aan 
de 3-sprong R (Bongerdstraat). Aan de T-splitsing 
gaat u R. Vlak daarna aan de voorrangsweg 
(Hommerter Allee) gaat u L over het fietspad 
omhoog. Na bijna 300  m, gaat u tegenover de 
rijksmonumentale carréhoeve (huisnr. 78/1e helft 
19e eeuw), L het pad omhoog, dat voorbij ijzeren 
doorgang een asfaltweg wordt.  Steek in de buurt 
Hommert, bij leuk huis, de doorgaande weg 
(Hommerterweg) over en ga R, over het fietspad 
omhoog.  Na 100 m gaat u aan de ruime 3-sprong 
bij ANWB-wegwijzer RD verder over het fietspad 
omhoog. 
 

2.  Na 150 m gaat u voorbij de witte villa (nr. 20) L 
(Struikenweg) over de  doodlopende asfaltweg.  

https://www.biedeveldwachter.nl/
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Even verder bij verbodsbord wordt de asfaltweg 
een brede stijgende asfalt- bosweg, die 100 m 
verder een smalle stijgende asfaltweg wordt.  Bij 
ingang van voormalige groeve wordt de smalle 
asfaltweg een smal pad, dat meteen daarna 
rechts omhoog buigt met links beneden de Ring 
Parkstad/N300. Negeer graspad rechts en loop 
RD omlaag. Beneden aan de 4-sprong bij brug 
gaat u RD over het tweerichtingsfietspad met 
rechts het  sportcomplex van V.V. Vaesrade. Na 
100 m buigt de smalle asfaltweg rechts omlaag en 
wordt een mooie holle weg. Na 250 m gaat u aan 
de 3-sprong, bij afsluitpaaltje, R de asfaltweg 
omhoog met rechts het voetbalveld en even 
verder links de basisschool St. Servatius. Aan de 
kruising gaat u RD (Op de Vijf Bunder) omlaag. 
Negeer zijwegen. Na 200 m gaat u beneden aan 
de doorgaande weg L en steek meteen daarna R 
via zebrapad deze weg over en ga L. **** Meteen 
daarna gaat u bij verbodsbord R de brede 
veldweg, gelegen tussen achtertuinen, omhoog. 
Negeer zijpad/voetpad rechts en loop RD het 
mooie holle pad omhoog. Boven gaat u L de 
veldweg omhoog met meteen links mooi uitzicht 
over Vaesrade.    
 

3.  Negeer bospaadjes links.  
 

(U passeert rechts (2021) het berken kruisje t. h. a. 
de stoekrenner Ozze Jeu).   
 

Na 200 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank RD. 
Negeer na 150 m bospad rechts en u passeert  
een zitbank met prachtig uitzicht op Vaesrade.  
Let op! 100 m verder, tegenover links in 
afrastering staand ijzeren hekje, gaat u R over het 
bospad en u passeert meteen rechts een ijzeren 
“buis”. Meteen daarna buigt het bospad links 
omlaag. Let op! Na 100 m gaat u aan de 3-sprong, 
30 m voor  beneden staand huisje, R het bospad 
omlaag dat naar links buigt met links beneden het 
huisje. (Na bladerenval is dit pad soms slecht te 
zien). Negeer bij speeltuintje zijpad rechts 
omhoog en volg het pad dat meteen daarna bij 
twee hagen links omlaag buigt en een eindje 
verder een breed dalend graspad wordt. (Even 
verder ziet u mogelijk rechts in het weiland alpaca’s, 
ook wel berglama’s genoemd, lopen). Beneden aan 
de T-splitsing gaat u R over de smalle asfaltweg 
door de buurtschap Thull. 
 

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

Na 300 m, aan de 4-sprong, met links de 
Alfabrouwerij en parkeerplaats en rechts een 
wegkruis en brasserie Bie de Bron, gaat u RD 
over het verharde pad met links het asfalt- 
fietspad.   
 

(Hier ziet u links bij de brouwerij het 
“waterbronhuisje” waar zitbanken met tekst staan).    
 

4.   Een eindje verder loopt u RD over het mooie 
vlonderpad/brug waar u boven het infobord 
“Vlindervlonder” passeert.  Aan het einde volgt u 
RD het verharde pad met links het asfalt- 
fietspad. Negeer zijpad rechts richting vijver en u 

loopt RD, verder evenwijdig aan het links gelegen 
asfalt- fietspad. 50 m verder gaat u L en via het 
mooie vlonderpad steekt u het riet- en biezenveld 
over en passeert u het infobord ”Rietpad”. Aan 
het einde van het vlonderpad, bij trap met 
leuning, gaat u meteen R over het verharde pad. 
Aan de smalle asfaltweg gaat u L en meteen 
daarna aan de 3-sprong loopt u RD over het 
verharde pad met links het asfalt- fietspad en 
even verder links beneden de Geleenbeek. Let 
op! Na 150 m, 50 m voor infobord, gaat u bij zwart 
paaltje met blauwe verf R over het smalle bospad. 
Meteen daarna voor de Mulderplas, de 
voormalige slikvijver van mijnen Emma en 
Hendrik, gaat u L.  
 

(Als u hier voor de vijver 50 m naar R loopt, dan  
heeft u mooi zicht op de Mulderplas).   
 

Aan de 3-sprong, bij zitbank, gaat u L. Vlak 
daarna,  bij infobord en volgende zitbank, gaat u 
R over het asfalt- fietspad, dat u net verlaten heeft 
met links beneden de Geleenbeek. Negeer 
zijpaden. Na 500 m gaat u aan de doorgaande 
weg in Schinnen  R.   
 

5. 50 m verder, meteen voorbij huisnr. 26, gaat u 
R (paars) over de asfaltweg/voetpad, die vlak 
daarna bij ijzeren doorgang een smal pad wordt 
en bijna aan het einde een stijgend klinkerpad 
wordt. Aan het einde van het klinkerpad loopt  u 
bij huisnr. 2 RD de betonnen trap omhoog en 
voor de rijksmonumentale H. Dionysiuskerk gaat 
u L de weg omhoog met rechts de hoge 
kerkmuur.  
 

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

Negeer klinkerweg rechts (Deken Keulenplein) 
omhoog richting pastorie (1759), kerk en het 
kunstwerk “levensboom”.  
 

(De breukstenen onderbouw van de toren stamt uit 
begin 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). 
 

Meteen daarna aan de doorgaande weg  gaat u L 
(Dorpsstraat) en meteen daarna gaat u R 
(Scalahof) over de doodlopende weg. Negeer 
meteen zijweg rechts omhoog. Vlak daarna bij  
huisnr. 14 gaat u R met links het voormalige 
gemeentehuis van de voormalige gemeente 
Schinnen, nu dependance van de gemeente 
Beekdalen en loopt u  het trappenpad omhoog.   
 

(Als u hier bij huisnr. 14 RD loopt, dan komt u meteen 
bij een bijzonder plein waar voor het gemeentehuis 
het kunstwerk “Ontmoeten in Schinnen” staat). 
 

Boven aan de 4-sprong gaat u L de 
eenrichtingsweg omlaag. Beneden aan de  
T-splitsing gaat u R. Voorbij huisnr. 11 A en 
tegenover Residence Moutheuvel gaat u L (’t 
Laantje) de asfaltweg omlaag.  
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Beneden bij infobord en bord “voetpad” gaat u R 
over het paadje met links het beekje Kakkert.   
Bij ijzeren reling loopt u RD met rechts het 
beekje, een zijbeekje van de Geleenbeek. Aan de 
4-sprong bij wegwijzer, stapstenen en houten 
reling gaat u RD verder over het pad richting 
Oirsbeek met rechts het beekje. Negeer zijpaden 
en een eind verder passeert u de uitstroom van 
regenwaterbuffer. Na 500 m gaat u boven aan de 
4-sprong bij wegwijzer R het pad omhoog richting 
Oirsbeek met rechts  afrastering en links de 
bosstrook. Vlak daarna gaat u R het pad, gelegen 
tussen  afrastering, omhoog met rondom weids 
uitzicht.  
 

6. Aan de T-splitsing gaat u L over de smalle 
asfaltweg. Meteen daarna gaat u R over het 
grindpad en na 150 m passeert u links het 
sportcomplex “Alfasport Arena” van v.v. Alfa 
Sport  (Oirsbeek/Schinnen/Puth).  Bij twee keien 
gaat u aan de Y-splitsing L over het grindpad met 
rechts de grote parkeerplaats van het  
sportcomplex.   Aan het einde gaat u R over de 
klinkerweg en ga dan meteen L het  
tweerichtingsfietspad, langs de doorgaande weg 
omlaag. (Links ziet u schietbomen van de schutterij).  
Na 100 m loopt u bij het clublokaal van de 
Koninklijke schutterij St. Lambertus (1353), waar 
op het terrein een schietboom met kogelvanger 
staat, Oirsbeek/Oësjbik binnen.  Aan de 4-sprong, 
met links de brede school en waar de doorgaande 
weg naar rechts buigt, gaat u R (Beijkensweg) 
met links woningen en rechts akkers/weilanden. 
Negeer na 250 m zijweg links (Pastoor 
Sandersstraat). Vlak daarna gaat u aan de  
4-sprong bij verbodsborden R over de smalle 
asfaltweg en u passeert meteen bij diepe 
regenwaterbuffer een gedichtpaal en zitbank. 
Volg nu geruime tijd de smalle asfaltweg met 
rondom weids uitzicht. Na 700 m, bij 
plaatsnaambord Amstenrade, gaat u aan de  
4-sprong L door klaphek en ga dan meteen bij 
zitbank L over het grindpad dat rechts omlaag 
buigt. Negeer zijpaden rechts. Aan de T-splitsing 
voor afrastering gaat u L het grindpad omlaag.  
Aan de klinkerweg in Amstenrade, met rechts de 
basisschool, gaat u L en u passeert enkele leuke 
optrekjes. Vlak daarna bij 3 afsluitpaaltjes volgt u 
RD het klinkerpad dat meteen naar rechts buigt.  
 

7. Beneden aan de T-splitsing gaat u R de 
asfaltweg omlaag. Aan de 4-sprong gaat u RD.  
Meteen daarna steekt u de doorgaande weg 
(Provincialeweg Zuid) over en gaat u R over het 
trottoir. Na 250 m gaat u voorbij huisnr. 38 L 
(Sjoepevaart) het brede stenen trappenpad 
omhoog.   
 

(Als u hier RD loopt, dan komt u meteen links bij het 
grote gebouw (1922) waarin de voormalige openbare 
lagere school/vanaf 1928 katholiek Aloysiusschool en 
het raadhuis waren gehuisvest).   
 

 
 

Boven aan de 3-sprong gaat u R de asfaltweg 
omlaag, langs huisnr. 10. Bijna beneden, bij groot 
wegkruis type vliegermodel (1817/hersteld in 
1980), gaat u bij huisnr. 2 L de steile klinker- 
asfaltweg omhoog. Na 150 m, voorbij het laatste 
huis, gaat u via ijzeren doorgang RD het smalle 
pad omhoog met rechts het kasteelpark (18e 
eeuw). Aan de T-splitsing gaat u R met rechts nog 
steeds het kasteelpark. (Waar het pad na 50 m 
naar links buigt, let goed op de, daar in de grond 
staande, uitstekende steen). Aan de asfaltweg  gaat 
u L en meteen daarna gaat u R over het 
graspaadje  met links een rij eiken.  
 

(Schuin links voor u ziet u de H. Clemenskerk (1876-
1878) in Merkelbeek en rechts flats in Hoensbroek). 
 

Aan de T-splitsing gaat u R over de veldweg 
langs de volgende rij eiken. Steek de  doorgaande 
weg over en loop RD over de veldweg met links 
een meidoornhaag.  
 

(Rechts ziet u de uit de eredienst onttrokken (2013) 
O.L. Vrouw van de H. Rozenkranskerk (1953) in 
Treebeek. Voor u in de verte ziet u een hoge flat in 
Heerlen en na 150 m ziet u links de Afcenttoren in 
Brunssum). 
 

Na 500 m gaat u beneden aan de T-splitsing R 
over de veldweg/kastanjelaan met links beneden 
de Ring Parkstad.   
 

(Bijna aan het einde van de veldweg ziet u rechts het 
mooie torentje van kasteel Amstenrade).  
 

Na 400 m gaat u aan de T-splitsing bij brug R over 
de asfaltweg, door de eikenlaan.  
 

(Voor u ziet u de twee groene torenspitsen van de  
O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk (1852)).   
 

Na 200 m loopt u Amstenrade binnen. 
 

(Omlaag lopend passeert u links (huisnr. 10) een leuk 
huisje). Rechts (nr. 3) passeert u het voormalige 
klooster (1859-1985) van de Zusters Arme 
Dienstmaagden van Jezus, die mensen in geestelijke 
en lichamelijke nood bijstonden. Het klooster werd in 
1859 gesticht uit de nalatenschap van de op 34 jarige 
leeftijd overleden Elvire de Marchant et 
d'Ansembourg, dochter van de  kasteelheer). 
 

Beneden aan de T-splitsing, met rechts een 
stenen kruis (1676) dat in de tuin van de 
voormalige rentmeesterwoning (1720)/pastorie 
(1907) staat, gaat u L en u komt meteen links bij 
Brasserie De Veldwachter, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt eten of drinken. Het is een mooie zaak 
met vriendelijke prijzen. De vriendelijke 
uitbaatster Solange, die de zaak met passie runt, 
verneemt graag wat u van de wandeling vindt. 
 

(De brasserie is gehuisvest in de voormalige twee 
klassige openbare lagere school (1894), die later 
verbouwd is tot patronaat, veldwachterswoning en 
arrestantenlokaal).

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.  


