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Startpunt: Boshut De Dikke Daniker, Ten Eysden 1, Sweikhuizen - Geleen. Tel: 046-3020005. Geopend: 
Dagelijks vanaf 10.00 uur, maandag gesloten.  Parkeer op de parkeerplaats.  Vanaf de parkeerplaats gaat u bij 
afsluitbomen L met rechts de Geleenbeek. Steek na 100 m R de  brug over, loop RD en ga dan meteen R omhoog 
en u komt bij de blokhut. 
 

 
 

Startadres: Brasserie de Muldermolen, Thullerkerkweg 17, Schinnen. (tel: 046-4234814). Geopend: 
dagelijks vanaf 10.00 uur, dinsdag gesloten. Links van brasserie is een grote parkeerplaats. Start bij punt 4. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,01 km  2.35 uur  61 m  118 m 
 

Tijdens deze heuvelachtige en afwisselende wandeling tussen twee prima horecazaken, loopt u eerst door 
het Danikerbos omhoog en via veldwegen loopt u naar Puth. Via mooi pad daalt u af naar de buurtschap 
Wolfhagen en via het Wolhagerbos komt u in Schinnen. U loopt de Krekelberg omhoog en dan loopt u 
omlaag naar Brasserie de Muldermolen, een mooie pauzeplek met terras. Via o. a de Muldersplas en de 
Geleenbeek wandelt u naar Kasteel Terborgh en dan loopt u door het Stammenderbos omhoog naar 
Sweikhuizen. Via mooi pad langs de Geleenbeek komt u weer bij De Dikke Daniker met fijn terras. U kunt 
ook starten in Schinnen en pauzeren in Sweikhuizen, start dan bij punt 4. 

 
 

1574. SWEIKHUIZEN - Schinnen 11 km 
 

1. Vanaf de blokhut De Dikke Daniker gaat u L 
omlaag. Meteen daarna aan de 5-sprong gaat u R 
over de grindweg, die even verder een asfaltpad 
wordt,  met rechts een ruiterpad dat vlak daarna 
naar rechts buigt. Negeer zijpaden en volg RD het 
asfaltpad, dat voorbij  rechts gelegen weiland een 
stijgend asfaltpad door het mooie Danikerbos 
wordt. Na bijna 500 m aan het einde van het 
asfaltpad gaat u boven aan de 4-sprong, met voor u 
een diepe greppel, R het bospad omhoog met links 
nog even de greppel. Vlak daarna gaat u aan de T-
splitsing L omhoog.  Boven aan de T-splitsing gaat 
u L.  Na 30 m gaat u aan de 3-sprong R.  Negeer 
zijpaden. Aan de T-splitsing voor weiland gaat u L 
met rechts afrastering.  Aan de Y-splitsing gaat u R 
de grindweg omlaag. Steek beneden de smalle 
asfaltweg over en loop RD de holle veldweg 
omhoog. Aan de 4-sprong bij boomkruis gaat u RD 
verder omhoog. Steek boven bij gedichtpaal de 
smalle asfaltweg over en loop RD over de veldweg 
met links woningen in Puth.  
 

(U loopt hier over het Plateau van Doenrade. Links ziet 
u de Petrus Canisiuskerk (1930-1931) in Puth).  
 

Negeer grindweg links. Steek aan de rand van Puth 
de asfaltweg over en loop bij verbodsbord RD over 
de smalle asfaltweg.  
 

(Aan het eind van de rechts staande afrastering ziet u 
rechts in de verte de kerk in Schimmert).   
 

Aan de doorgaande weg gaat u R. Negeer zijwegen. 
Na 300 m gaat u boven aan de 4-sprong bij groot 
wegkruis RD langs de doorgaande weg omlaag en u 
verlaat de bebouwde kom  van Puth.    

 

2. 200 m verder, waar links de graft eindigt, gaat u 
meteen voorbij lantaarnpaal nr. 1047 L het graspad 
omlaag.   
 

(In het weiland rechts staat het grote kunstwerk 
“Ceres”. Het is genoemd naar de oergodin van de 
Romeinen, de godin van de akkers en boeren. Zij 
zorgde voor de vruchtbaarheid van de akkers en voor 
voldoende graan, groenten en fruit.  Het is gemaakt 
door de kunstenaar Lo van der Linden uit Puth.   
 

Het staat op de plek waar vroeger het klooster van de 
Kleine Zusters van de H. Jozef stond. De congregatie 
vestigde zich hier in 1916 en startte  hier een 
zwakzinnigengesticht, dat bekend stond als het 
klooster “Op de Berg”. In 1966 werd het een 
dependance van het Sint Anna uit Heel. In 1982 
verlieten de zuster het klooster).  
 

Beneden aan de  smalle asfaltweg bij stenen 
schuur horend bij wijngaard gaat u L omhoog.  
 

http://dedikkedaniker.com/
http://www.demuldermolen.nl/
tel:06-48166552
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(Na 50 m bij toegangspoort van wijngaard heeft u 
prachtig uitzicht.  
 

Links passeert u meteen de hooggelegen woning met 
in de tuin kunstwerken).  
 

Let op! Boven voor het eerst huis rechts en bij 
trafokast gaat u scherp R (Krekelkenspad) het 
trappenpad met leuning omhoog en meteen boven 
passeert u links de mooie camping “de Botkoel”. Na 
bijna 100 m bij (toren)valkenkast op paal buigt het 
pad naar links met rechts de grote wijngaard “de 
Thuller Gaard”. 200 m verder voorbij volgende 
valkenkast op paal buigt het pad rechts omlaag met 
mooi uitzicht o. a. op de St. Dionysiuskerkkerk in 
Schinnen, waarvan het oudste gedeelte uit de 12e 
eeuw stamt. Na 400 m voorbij twee draaihekjes gaat 
u aan de 3-sprong bij houten wegwijzer R het 
graspad omlaag richting Schinnen met links een 
regenwaterbuffer. Beneden in de buurtschap 
Wolfhagen gaat u L over de asfaltweg. Meteen 
daarna gaat u R over het bospad.  Aan de 4-sprong 
bij houten wegwijzer  steekt u via stapstenen het 
beekje Kakkert over en gaat u RD het bospad 
omhoog.  Aan de T-splitsing gaat u R.   
 

3. Boven aan de rand van Schinnen bij rij 
winterlindes gaat u L (Moutheuvellaan) de asfaltweg 
omhoog, die meteen daarna bij zitbank naar rechts 
buigt.  Negeer zijwegen. Na 300 m gaat u boven 
voorbij rechts gelegen (nr. 34-20) voormalige 
mijnwerkerswoningen aan de doorgaande weg R 
(Altaarstraat) omhoog.  Meteen daarna bij huisnr. 50 
gaat u bij verbodsbord L de smalle asfaltweg 
omhoog, die even verder een stijgend graspad 
wordt. Negeer zijpaden. Boven op de Krekelberg  
aan de 4-sprong bij zitbank gaat u RD het pad 
omlaag met links de bosrand en rechts een weiland. 
(U passeert meteen een zitbank met mooi uitzicht). 
Beneden aan de T-splitsing bij gedichtpaal 
“Mariagrot” gaat u R het pad omlaag. Aan de 
asfaltweg gaat u R en u komt meteen bij Brasserie 
De Muldermolen, de sponsor van deze wandeling, 
waar u binnen of op het terras nog iets kunt eten of 
drinken.   
 

4.   Vanaf het terras van Brasserie De Muldermolen 
steekt u de asfaltweg over en gaat u bij infobord en 
trafokast RD over de houten brug. Voor de 
Muldersplas. een voormalige slikvijver van de 
Staatsmijn Emma die in 1989 is omgetoverd tot 
visvijver, gaat u R over het pad.  Aan de 3-sprong 
gaat u L langs een zitbank met links de vijver.  Aan 
de volgende 3-sprong bij zitbank gaat u R. Meteen 
daarna gaat u bij infobord en zitbank R over het 
asfaltpad met links de Geleenbeek. Negeer zijpaden. 
Steek via zebrapad de voorrangsweg over en loop 
RD over het voet- fietspad met rechts de 
basisschool St. Dionysius. Na 100 m gaat u scherp 
L over het asfaltpad met rechts visvijver de “Oude 
Markt”. Aan het eind van de vijver voorbij infobord, 
waar u alles te weten komt over de visvijver, gaat u 
aan de 4-sprong via klaphek RD over het pad.  
 

(Als u hier voor het klaphek meteen L gaat, dan komt u 
op de plek waar het overkluisde beekje de Kakkert bij 
terugslagklep in de Geleenbeek stroomt). 

Negeer zijpaden  rechts  en volg RD het pad, dat na 
500 m voor de Geleenbeek naar rechts buigt.    
 

5. Volg het pad onder de brug door en loop verder 
RD met links de Geleenbeek  Aan de 3-sprong gaat 
u RD langs een zitbank. Na 400 m bij inrit van 
kasteel Terborgh, waar tegenover een groot stenen 
wegkruis staat, gaat u RD (wit-rood) over het brede 
grindpad met links zicht op de zijkant van het 
kasteel en over het Geleenbeekdal.    
 

(Kasteelboerderij Huis Terborgh stamt gedeeltelijk uit 
de 17e eeuw. Een replica van het kasteel staat in 
Madurodam).   
 

Na de volgende 400 m negeert bij boven aan boom 
hangende grote uilenkast klaphek/pad links 
(Oliemolendervoetpad). Waar beneden de smalle 
dalende asfaltweg naar links buigt, gaat u RD 
(rood-wit) over de bosweg met rechts gele paaltjes 

van de Gasunie.  (U loopt dus niet richting zitbank).  
Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong RD 
(wit/rood/Pieterpad) de bosweg omlaag. Negeer 
zijpaden.   
 

6. Let op! Na 150 m passeert u links een bij weiland 
staande zitbank en 30 m verder, vlak voordat het 
pad naar links buigt,  gaat u R het smalle bospad 
omhoog.  25 m verder bij oude boomstronk gaat u 
aan de 4-sprong, met boompje in het midden, L 
omlaag en ga dan meteen aan de 3-sprong R het 
bospad steil (kuitenbijter) langs de omgevallen 
(2022) boom omhoog. Let op!  Na 150 m gaat u aan 
de 3-sprong R het pad door het “open” beukenbos 
omhoog. Na bijna 100 m gaat u aan de ongelijke 4-
sprong RD nog even verder omhoog. Vlak daarna 
boven aan de bosrand bij zitbank gaat u aan de 4-
sprong RD de veldweg omhoog. (Schuin rechts voor 
u ziet u woningen in Sweikhuizen (boven)).  Na 200 m 
voorbij  zitbankje wordt de dalende veldweg een 
dalende smalle asfaltweg. Negeer zijpaden en blijf 
de mooie smalle holle dalende asfaltweg RD volgen.   
Beneden in Sweikhuizen/Sjweikese volgt u RD de 
dalende klinkerweg. Bij huisnr. 12-10 gaat u schuin 
R het stenen trappenpad omhoog 
 

7. Boven, met links een groot wegkruis (1939) steekt 
u schuin rechts de weg over en gaat u meteen 
scherp L de asfaltweg omhoog langs huisnr. 90.  
 

(Hier ziet u het mooie Sint Dionysius en Sint 
Odiliakerkje (1739)).  
 

Boven bij ingang van kerkhof en muurkruis wordt 
de asfaltweg een dalend smal pad.   Beneden aan de 
T-splitsing bij zitbank gaat u L over de veldweg. 
Negeer na bijna 200 m zijpad rechts omhoog. 
Beneden aan de ongelijke 4-sprong voor brug gaat 
u RD over het pad dat vlak langs de Geleenbeek 
loopt. Aan de 4-sprong bij volgende brug en 
kinderboerderij Daniken/streekboerderij Daniken 
gaat u RD verder langs de beek.  Aan de 4-sprong 
bij alweer een brug gaat u R en meteen daarna gaat 
u R omhoog en u komt meteen bij blokhut/ 
uitspanning De Dikke Daniker, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het terras nog iets 
kunt eten of drinken. 


