
1682. SCHINVELD 10,4 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

 
 
 

 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

Tijdens deze gemakkelijke, grensoverschrijdende boswandeling, wandelt u vanaf de parkeerplaats over 
mooie paden naar het  Freizeitzentrum Gangelt, waar u o. a. langs een mooie vijver wandelt. Via een 
bospad loopt u weer Nederland binnen.  U kunt pauzeren bij Restaurant De Lier of bij Brasserie Heerlux. Na 
een stuk door open veld struint u geruime tijd door de Schinveldse Bossen en passeert u nog twee mooie 
vijvers. Via een rustig bospad loopt u naar de parkeerplaats.  
 

Startadres Parkeerplaats Roode Beek, Heringsweg 16, Schinveld. Navigatie: An der Venn 1, Gangelt (D).  
(Meteen na huisnr. 1 rijdt u aan de ongelijke 4-sprong bij grenssteen bij Niederbusch L  (Heringsweg) over de 
asfaltweg. (De Heringsweg ligt tegenover de Dorfstraβe 127 Gangelt (D)). Na 100 m ligt rechts de parkeerplaats). 
 

U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats Broekweg 11 Schinveld (Hoek 
Broekstraat/Leiffenderhofweg). Met u uw rug naar de parkeerplaats en uw gezicht naar  zorgboerderij 
Boetegeweun (huisnr. 11) gaat u L. Ga nu verder bij **** in punt 3.  
 

U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats bij Brasserie Heerlux, Aan de Voeëgelsjtang 1, Schinveld. 
Met uw rug naar de brasserie loopt u RD over de parkeerplaats en loop dan RD over de smalle asfaltweg 
met rechts het Rode Beekje en een manege. Na 300 m, voorbij wegkruis, gaat u aan de 4-sprong L. Ga dan 
verder bij punt 4. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,37 km  2.20 uur  25 m  51 m 

 
 

1682. SCHINVELD 10,4 km 
 
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R over 
de smalle asfaltweg en na 100 m, bij twee stenen 
pilaren, passeert u een veerooster. Negeer 
zijpaden en volg RD (rood) de smalle grindweg 
met links een asfalt- fietspad en de bosrand van 
de Schinveldse Bossen, het grootste 
aaneengesloten bosgebied in Zuid Limburg (308 
hectare).   
 

(Voor u in de verte ziet u de witte kerktoren van de 
Sankt Nicolauskerk in Gangelt. Rechts ziet u 
woningen in Stahe).  
 

Na 400 m, waar de asfaltweg naar links buigt, 
gaat u  bij hoeve Heringshof, waar aan de zijkant 
gekleurde fietsen hangen, bij zitbank en infobord 
R (geel) over het asfaltpad. Let op! Meteen 
daarna, vlak voor veerooster en klaphek, gaat u 
RD over het grasveld met rechts afrastering, die 
steeds verder op afstand komt te staan. Na bijna 
100 m, bij rechts gelegen diepe “kuil” en waar de  
rechts staande afrastering op circa 50 m afstand 
staat, loopt u bij de bosrand RD over het 
bospaadje, dat u geruime tijd RD volgt.  
 

(U loopt hier precies op de grens van Nederland en 
Duitsland.  
 

Mogelijk komt u hier een van de circa 80 grazende 
Schotse Hooglanders tegen, die hier door de 
bossen/grasvelden struinen). 
 

Na ruim 400 m, aan de 3-sprong bij infobord 
“versteckter Pfad”, gaat u RD over smalle 
bospad, dat ruim 50 m verder parallel loopt aan 
het links gelegen zweefvliegveld van de Eerste 
Limburgse Zweefvlieg Club (1934). 500 m verder, 
voorbij  infobord “Ruh dich aus am Schanzberg” 
en bij de twee betonnen grenspalen 269 B, buigt 

het pad haaks naar rechts en loopt u Duitsland 
binnen.   
 

(Meteen rechts op de Schansberg, kleine heuvel,  
staat midden in het moerasgebied een smeedijzeren 
kruis op een hardstenen sokkel. Deze vluchtschans, 
uit de 13e/14e eeuw, had een afmeting van 40 x 50 m 
en was omgracht). 
 

Voorbij de stapstenen en klaphek, gaat u bij 
infoborden R over de smalle asfaltweg.   
 

2.  Meteen daarna, aan de 3-sprong bij wegwijzer, 
gaat u L en steekt u via brug de Rodebach over. 
Ga dan meteen L en meteen daarna bij infobord R 
over het graspad, met links  afrastering  weiland 
en rechts, aan de bosrand de smalle asfaltweg. 
Aan het einde van het weiland gaat u R en ga dan 
meteen L over de smalle asfaltweg. Aan de  
T-splitsing, waar de asfaltweg naar links buigt,  
gaat u L (paars).  Negeer bij infobord bospad 
links. Meteen daarna gaat u L (paars) over het 
bospad. Meteen daarna aan de T-splitsing, voor 
de vijver genaamd  Kahnweiher, gaat u bij zitbank 
L over de smalle asfaltweg met rechts de lange 
vijver.   
 

(U loopt hier door het Freizeitzentrum Gangelt), 
 

Na 400 m, einde vijver, steekt u bij zitbanken 
schuin R het plein over en meteen daarna, voor 
restaurant Hamacher o.a. heerlijke Kaffee und 
Kuchen, gaat u bij infobord L over de smalle 
asfaltweg, met links het Freibad Gangelt en even 
verder rechts het voetbalveld van SG Gangelt-
Hastenrath. Aan de 3-sprong, einde openlucht 
zwembad, gaat u bij zitbank L (pijl) de bosweg 
omlaag.  
 



  blz 3 van 3 

 

Steek na 300 m de smalle asfaltweg over en loop, 
bij verbodsbordje, trafokast en  waterpompput, 
RD over de bos- grindweg door de bosrand. 
Negeer zijpaadjes.  
 

(Loopt u met stokken, dan kunt u de aanbevelingen, 
die hier op de borden (Nordic Walking) staan, volgen.  
 

Na 300 m passeert u een mooie zitbank.   
 

Na 600 m, vlak voorbij hoogspanningsmast, ziet u 
rechts in het bos bijenkorven staan.   
 

Na bijna 800 m gaat u aan de T-splitsing L de 
smalle asfaltweg omlaag.   
 

3. Vlak daarna, voorbij breed houten hek, 
klaphek, waterpompstation en zitbank, gaat u aan 
de 4-sprong RD (paars). Via houten 
brug/vlonderpad steekt u de Rodebach/ 
moerasgebied over en volg het smalle grindpad, 
dat voor rij populieren naar links buigt.   
 

(Mogelijk komt u hier Schotse Hooglanders (runderen 
met horens) tegen).  
 

Na bijna 400 m, bij veerooster en klaphek,  gaat u 
RD (paars) en even verder wordt het pad een 
grindweg, gelegen in essenlaan. Na 600 m gaat u 
aan de kruising bij verbodsbord RD  (Broekweg) 
over de grindweg, met links de grote 
parkeerplaats en rechts (nr. 11)  zorgboerderij 
Boetegeweun.  
 

(Als u wil pauzeren kunt u aan deze kruising L gaan 
en dan komt u na 300 m bij Restaurant De Lier).  
 

**** Na 300 m, bij de grote manege “Het Rijpaard”, 
wordt de grindweg een asfaltweg en loop dan 
over het links gelegen asfaltpad. Aan de rand van 
Schinveld gaat u aan de ongelijke  
4-sprong L langs huisnr. 17.  Na 100 m, aan de  
5-sprong, bij brug over de  Rode Beek en links 
staand smeedijzeren wegkruis, gaat u RD 
(Pastoor Greymansstraat).   
 

(Als u wilt pauzeren, kunt u aan deze kruising L gaan 
en dan komt u na 300 m bij Brasserie Heerlux). 
 
4.   Bijna 150 m verder aan de kruising gaat u RD 
(Kem) en u passeert links enkele leuke optrekjes.    
 

(Bij huisnr. 23 passeert u  het leuke huis (nr. 23) met 
wel een heel bijzondere voortuin). 
 

Negeer zijwegen en volg RD de doodlopende 
klinkerweg.  Aan de T-splitsing gaat u L (blauw) 
over de asfaltweg en u loopt onder de 
hoogspanningskabels door.   Aan de 3-sprong bij 
bord “einde bebouwde kom Schinveld/Sjilveld” 
gaat u bij het kunstwerk  “de Voëgelsjtang” L  

(5 sterren (5 st.)) over de veldweg.  Aan de  
4-sprong, bij zitbank en het stenen wegkruis, dat 
hier in 1860 geplaatst is door de fam. Herings-
Zillen,  gaat u RD (5 st.).  Aan de 3-sprong gaat u 
RD (5 st.) over de veldweg met rondom  weids 
uitzicht.   
 

(Na 400 m ziet u schuin L voor u woningen in het 
dorpje Nonke Buusjke, een  museumdorp  dat 
bestaat uit nagebouwde Limburgse vakwerkhuizen 
uit de 19e eeuw. Nonke Buusjke is tussen Tweede 
Paasdag en de laatste zondag van okt. elke zondag 
geopend van 12 tot 17 uur. Groepen kunnen ook 
door de week reserveren. Zeker eens bezoeken). 
 

Na 700 m gaat u aan de bosrand aan de  
T-splitsing L (5 st.) en meteen daarna gaat u R 
(groen) over het bospad. (U verlaat hier even de 
route van de 5 st.). Aan de 3-sprong gaat u RD  
(5 st.) en 100 m verder steekt u via bruggetje het 
Russcherbeekje over en volg dan RD het bospad.  
Na 300 m gaat u aan  de T-splitsing L (roze/geel). 
Vlak daarna, voorbij breed houten hek en 
klaphek, gaat u aan de 4-sprong bij zitbank en 
afvalbak R (5 st./geel/rood/blauw/).  
 

(Mogelijk komt u hier Schotse Hooglanders (runderen 
met horens) tegen).  
 

5.   Aan de 4-sprong bij houten hek/klaphek gaat 
u RD (bruin/roze/geel/rood/5 st.) over het bospad, 
dat naar links buigt.  Aan de 3-sprong voor  grote 
plas, gaat u R (bruin/roze/geel/rood) met links de 
grote plas.  
 

(De waterplassen zijn ontstaan door kleiwinning, 
waar de Romeinen 2000 jaar geleden al mee zijn 
begonnen. Na de winning lopen de groeven vol water 
en ontstaan kleine meren, waar vooral in de 
oeverzone bijzondere planten en dieren leven). 
 

Na 250 m loopt het pad tussen twee vijvers door. 
Let op! 10 m vóór 4-sprong, gaat u R over het pad 
met rechts de plas. Aan het einde van de plas 
gaat u RD over de links gelegen bosweg.  Negeer 
zijpaden en blijf de bosweg, die na bijna 100 m bij 
rechts gelegen groot grasveld, naar rechts buigt, 
geruime tijd (1,3 km) RD (rood/ruiterroute) volgen. 
Na ruim 500 m buigt de bosweg naar links met 
rechts afrastering en rechts aan de bosrand een 
asfaltweg.  150 m verder, voor woning, buigt de 
bosweg naar links en rechts. 600 m verder, aan 
het einde van de bosweg, gaat u   bij  twee stenen 
pilaren en veerooster R over de smalle asfaltweg 
en na 100 m komt u links bij de parkeerplaats, 
waar picknickbanken staan. 

  
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.   

 
 


