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Deze wandeling met hellingen gaat via Thull en de Krekelberg naar de Mulderplas. Dan volgt u de 
Geleenbeek naar de leuke buurtschappen  Terschuren en Schurenberg.  Bij de Mulderplas staan zitbanken 
en kunt pauzeren bij  brasserie de Muldermolen (punt 7). 
 

 
 

Startpunt: Zorgboerderij Roebroekhoeve, Hellebroek 62a,  Nuth. (Dagelijks open vanaf 10.00 uur). 
 

Vanaf nov. t/m febr. op de zondag gesloten en de andere dagen tot 17.00 u geopend. Als er  groepen willen komen 
op de zondagen, dan kan dat na overleg geregeld worden. U kunt links van de hoeve oprijden naar de 

parkeerplaats. S.v.p. niet parkeren bij de kapsalon!.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,38 km  2.55 uur  50 m  116 m 
 

 
 

240. NUTH 12,4 km 
 

1. Met uw rug naar de hoeve gaat u R. Aan de 3-
sprong voorbij huisnr. 103 gaat u L (Brakkender 
Gats) omlaag en loop onder het autowegviaduct 
door en volg de smalle asfaltweg, die na het 
viaduct naar rechts buigt. Na 300 m gaat u voorbij 
carréhoeve L over de veld-grindweg.  Steek de 
spoorwegovergang over loop bij hoeve de 
Naamse Steen R/RD over het asfalt – fietspad.  
 

(Hier stond (achter de huidige hoeve) van midden 13e 
t/m eind 18 eeuw kasteel Huis Laer, dat een 
leengoed was van de abdij Rolduc. Het huidige 
woonhuis, gebouwd in 1543, is een voormalige 
voorburcht van het verdwenen kasteeltje en diende 
als boerderij en verdedigingswerk. Bij restauratie 
werkzaamheden zijn de hier liggende Naamse 
Stenen onder de oude bestrating van de hoeve  
gevonden.  
 

Deze stenen, met gotische versieringen, zijn te zien 
achter de meidoornhaag van het links gelegen 
weiland dat u meteen passeert). 
 

Na ruim 150 m steekt u het Geleenbeekje over. 
Bijna 100 m verder gaat u voor de brug via 
klaphek L over het pad met rechts de Nieuwe 
Caumerbeek, die het gezuiverd water van de nabij 
gelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie afvoert 
naar de Geleenbeek. Boven bij twee 
mijnspoorbanken en stalen (spoor)brug steekt u 
de smalle asfaltweg over en loopt u via klaphek 
het pad omlaag. Beneden loopt u RD door het 
weiland met rechts de Nieuwe Caumerbeek  Aan 
het einde steekt u via de zwarte brug over de 
beek over en loop RD het pad omhoog.  
 

(Hier links van de brug vloeien vlakbij de Nieuwe 
Caumerbeek en Geleenbeek samen). 
 

Boven aan de T-splitsing bij zitbank en jeux de 
boules baan gaat u L (Terschurenweg)  de smalle 

“holle” klinkerweg door de buurtschap 
Terschuren omhoog.  
 
2. Na 150 m, voorbij het laatste huis (nr. 50), gaat 
u bij muurtje L de veldweg/graspad omhoog, die 
boven een hol dalend hol pad wordt.   

 
(Boven heeft u rondom mooi uitzicht en ziet u voor u 
de St, Bavokerk in Nuth).   
 

Beneden aan de T-splitsing in het gehucht 
Schurenberg gaat u R de smalle asfaltweg 
omlaag en u passeert enkele leuke woningen o. a. 
nr. 40 en 20. Let op! 25 m voorbij huisnr. 13 gaat 
u L het (gras)pad omlaag met rechts boven de 
Ring Parkstad en links de bosrand.  
 

(Als u hier even RD loopt, dan komt bij café 
Bergrust). 
 

Voor de Geleenbeek loopt u via viaduct onder de 
Ring Parkstad door. Meteen na het viaduct gaat u 
R  het pad omhoog met rechts de 
korfschansmuur van de autoweg. Bij het grote 
toegangshek van de Naanhof gaat u L over de 
asfaltweg met rechts de parkeerplaats.  
 

(Op zondag na 13.00 u is het hek gesloten. Loop dan  
 terug onder de Ring Parkstad door en ga dan L de 
asfaltweg omhoog. Via twee rotondes steekt u de 
Ring Parkstad over en loop dan omlaag naar de 
Naanhof).  
 

(De Naanhof wordt in archieven uit de 16e eeuw 
vernoemd (Nonnenhof) als leen van de kasteelheren 
van Hoensbroek). 
 

Negeer zijweg rechts en loop RD  (Naanhofsweg) 
de doodlopende asfaltweg omhoog en omlaag.    
 

3. Na 500 m gaat u boven in Vaesrade aan de 3-
sprong bij wegkruis en huisnr. 99 R (Vaesrader 
Wiënweg 1-35) de smalle holle asfaltweg omhoog.  

http://www.roebroekhoeve.nl/
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(Even verder passeert u links de speeltuin en 
kinderboerderij Vaesrade).  
 

Aan de 3-sprong gaat u bij verbodsbord RD 
(rood) de smalle stijgende mooie holle asfaltweg 
omhoog.  
 

(Vlak voordat de weg naar links buigt, kunt u R via 
trappenpad naar een  uitzichtpunt met infoborden 
lopen. Boven heeft u mooi zicht op de Buitenring. 
Rechts in de verte ziet u weer de St. Bavokerk in 
Nuth).  
 

De smalle weg buigt naar links met links het 
sportcomplex van Vaesrade.  
 

(Hier bij sportcomplex ziet u links de drie schietpalen 
met kogelvanger van schutterij Sint Martinus (1897) 
Vaesrade).  
 

Aan de 4-sprong bij fiets- voetgangersbrug gaat u 
bij verbodsbord RD het grindpad omhoog parallel 
aan de rechts beneden gelegen Ring Parkstad.   
Bijna boven gaat u  aan de 3-sprong L over het 
(gras)pad met links een weiland waarin een poel 
met riet ligt. Het pad wordt een mooi hol dalend 
pad, waarin een grote dassenburcht ligt.  
Beneden in Vaesrade, bij Mariakapelletje hangend 
aan restant van bijzonder vorm gegeven boom, 
wordt het pad een klinkerweg. Meteen daarna aan 
de 3-sprong bij huisnr. 4 gaat u afsluitpaaltjes R 
(Beukenhof). Bij het pleintje loopt u RD 
(Anthemiahof). Negeer meteen zijweg rechts. 
Bijna boven aan de 3-sprong gaat u L.  
 

4. Vlak daarna steekt u de voorrangsweg over en 
loop rechts van de kapel O.L. Vrouw Sterre der 
Zee (1953) RD (Zandbergweg) de holle weg 
omhoog. Boven aan de 3-sprong bij woning (nr. 
5)  gaat u L over de veldweg. Negeer zijwegen 
links. 
 

(Voor u in de verte ziet u de Remigiuskerk (1924-
1926) en watertoren (1927)  in Schimmert.  
 

Na bijna 400 m heeft u bij weiland links mooi uitzicht 
over Vaesrade o. a, op de Servatiuskerk (1929) van 
Vaesrade).  
 

Na 500 m passeert u links een zitbank ten rechts een 
berkenkruisje t. h. a. stoekrenner  ozze Jeu, die hier 
op 28 sept. 2019 het leven liet). 
 

Na bijna 600 m, vlak voorbij (volgende) zitbank, 
gaat u aan de 3-sprong R over de bosweg. (U 
verlaat hier de rode route). 
 

5. Negeer bospaden links en volg het dalende pad 
dat een bocht naar rechts en links maakt.   
 

(Omlaag lopend ziet u bij de akkers links in de 
buurtschap Thull de “silo’s”  bij de Alfa bierbrouwerij 
(1870)).  
 

Beneden bij zitbanken, wegwijzer, grote 
zwerfkeien, gedenksteen en het mooie gedicht 
van Wiel Raes gaat u R de smalle rustige 
asfaltweg omhoog.   
 

(Dit monument 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).  
 

Bij uitstroom van regenwaterbuffer 
Mulderwegske maakt de smalle asfaltweg twee 
haakse bochten en wordt een holle weg.  
 

(Hier passeert u de plek/gedenksteen waar het 
eerder genoemde  verschrikkelijke ongeluk 
gebeurde). 
 

Negeer zijpaden. Na 800 m gaat u aan de 
voorrangsweg L over het fietspad.  
 

(Rechts ziet u de dorpen Oirsbeek en Amstenrade).  
 

Voorbij huisnr. 1 volgt u het fietspad nog 200 m 
RD. Aan de 3-sprong bij Hoeve Krekelberg gaat u 
L richting Thull. Let op! Na 100 m bij wegkruis 
gaat u R (paars) over het pad.   
 

6. Aan de Y-splitsing gaat u R (paars/oranje) 
omhoog. Het pad buigt rechts langs de bosrand. 
Een eind verder buigt het pad links het bos in. In 
het bos volgt u het pad RD  “de beukenlaan”. Aan 
de 4-sprong bij zitbank, einde bos, loopt u bij  
infobordje via nauwe doorgang RD het weiland in.   
 

(U verlaat hier oranje/paarse route . Hier heeft u mooi 
uitzicht over Schinnen. Als u hier L over het pad gaat 
met rechts van u afrastering dan heeft u even verder 
bij zitbank ook mooi uitzicht).  
 

Na het weiland loopt u via volgende nauwe 
doorgang weer het bos in. Bij de Vredeskapel 
(1939) in het Mariapark op de Krekelberg gaat u 
RD het trappenpad omlaag. 
 

(De Vredeskapel in het Mariapark op de Krekelberg 
werd in 1939, vlak voor het uitbreken van de oorlog, 
gebouwd voor alle parochies van het toenmalige 
dekenaat Schinnen). 
 

7. Beneden aan de T-splitsing gaat u L. Let op! 
Loop niet helemaal het trappenpad omlaag, maar 
neem de eerste trap L omhoog. Aan het einde van 
het pad gaat u scherp R en loopt u via 
trappenpad omlaag. Aan het einde van dit 
trappenpad gaat u L (paars) steil omlaag. Meteen 
daarna aan de asfaltweg gaat u L omlaag. U 
passeert brasserie de Muldermolen, een mooie 
pauzelek met terras.  50 m verder gaat u R 
(oranje/paars) de parkeerplaats op en ga dan R 
(oranje) over het pad met links de visvijver.  
 

(Dit is een mooie pauzeplek. Dit is de oude slikvijver 
van de Staatsmijn Emma, die in 1989 is omgetoverd 
van slikvijver tot visvijver voor de Hengelsport 
vereniging “Ons Genoegen”. De 2,4 ha grote 
Mulderplas valt nu onder Natuurmonumenten. De 
diepte varieert van ongeveer 40 cm tot 3 meter).  
 

8. Negeer bruggetje rechts. Negeer zijpad rechts 
en loop verder langs de vijver. Aan de 3-sprong 
gaat u R (oranje) en u verlaat de vijver. Vlak 
daarna  gaat u L over de smalle asfaltweg met 
rechts beneden de Geleenbeek. Waar na 100  m 
de smalle  asfaltweg naar links buigt, gaat u R de 
asfaltweg omlaag.  



Negeer zijpaden en steek via brug de Geleenbeek 
over. Boven aan de T-splitsing bij zitbank en 
grote mijnlamp gaat u L over de brede rustige 
asfalt- bosweg, die u 1 km RD volgt met links 
beneden de Geleenbeek.  
 

(Hier boven aan de T-splitsing staat tegenover de  
zitbank en Reuzenmijnlam. 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. 
 

U loopt nu over het traject van het voormalige 
mijnspoor dat in het begin van de 20e eeuw werd 
aangelegd en waarover de zware locs reden om de 
kolen van de staatsmijn Emma (Hoensbroek/ 
Treebeek) en  Hendrik (Brunssum) af te voeren naar 
de haven van Stein). 
  

Steek bij brug voorzichtig de doorgaande weg 
over en ga R over de klinkerweg/ 
tweerichtingsfietspad.  
 

(Na bijna 200 m passeert u links in de bosrand een 
oorlogsbunker. Deze Geul-linie kazemat 23 van het 
type S-3 maakte onderdeel uit van de Vertragingslijn 
van de Nederlandse Geul-linie. Door de Territoriaal 
Bevelhebber in Zuid-Limburg (TBZL) werden vlak 
voor de Tweede Wereldoorlog twee weerstandslinies 
aangelegd, te weten een grenslijn met 4 S-3 
kazematten en een vertragingslijn met 30 S-3 
kazematten. Deze kazematten hadden drie 
schietgaten). 
 

9. Na 300 m loopt u via het kleurrijk viaduct 
(fietspad) onder de Buitenring Parkstad door. Na 
het viaduct gaat u L omlaag.  Meteen daarna gaat 
R (fietsroute 84) de asfaltweg omlaag, die na 100 
m naar links (rood) buigt. Negeer zijweg links 
(Kathagen) en loop RD over de brede asfaltweg.  
 

(De rij woningen, die hier links staan, zijn voormalige 
spoorwerkerswoningen. De spoorwegmedewerkers,  
stookten vroeger halverwege de nacht op het nabij 
gelegen rangeerterrein de stoomlocomotieven op, 
zodat die vroeg in de ochtend klaar waren voor de 
dienst). 
 

Negeer zijpaden. Na 300 m passeert u rechts een 
verharde vlakte.   
 

(De verharde vlakte was een onderdeel van het 
voormalig spoorwegemplacement bij station Nuth. Op 
dit, in 1910 in bedrijf genomen emplacement, vond in 

de tijd van de mijnindustrie de overslag van kolen 
plaats. De installaties, die eerst voor overslag van 
kolen gebruikt zijn, werden daarna tot 1995 gebruikt 
voor de overslag van suikerbieten die uit de hele 
regio werden aangevoerd om met treinwagons verder 
vervoerd te worden naar de suikerfabrieken in het 
westen van het land) 
 

Loop dan verder RD over de smalle asfaltweg 
(fietspad).  
 

(U loopt hier weer  over het traject van de voormalige 
mijnspoorlijn Brunssum Stein).   
 

Na 400 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank RD.  
 

(U moet nu helaas hetzelfde stuk teruglopen omdat 
de spoorlijn, die u hier in het verleden even verder 
overstak definitief is afgesloten).  
 

Voor de stalen (spoor)brug en bij twee zitbanken 
(u bent hier net geweest) gaat u R via klaphek het 
grindpad omlaag met beneden links de Nieuwe 
Caumerbeek.  Aan het eind bij brug gaat R over 
het asfalt- fietspad. 
 

(Na ruim 50 m steekt u de Gelenbeek over waarin de 
Nieuwe Caumerbeek stroomt).  
 

Na 250 m steekt u bij hoeve “de Naamse steen” 
en ongevalskruis weer de spoorwegovergang 
over.  
 

(Dit kruis is hier geplaatst ter nagedachtenis aan de 
14 jarige Naomi Verkerke uit Nuth, die op 6 maart 
2001 toen ze met  vriendinnen op weg was naar 
school, hier bij de toen nog onbewaakte 
spoorwegovergang onder een trein is gekomen.  
 

Meteen daarna gaat u bij poëziepaal R over de 
grindweg. Aan de T-splitsing voor de snelweg 
gaat u R over de smalle asfaltweg en u passeert 
rechts een carréboerderij.  Na 300 m buigt de 
asfaltweg via viaduct onder de autoweg door. 
Boven aan de T-splitsing gaat u R en u komt weer 
bij de Roebroekhoeve, de sponsor van de 
wandeling, waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt eten of drinken. Er is ook een winkel 
waar u verschillende streekproducten kunt 
krijgen o.a. circa 15 soorten jam en circa 30 
soorten thee die u op de hoeve eerst kunt 
proeven. Ook het bekende Laakvelder vlees is er 
te krijgen. U kunt ook een rondleiding op de 
zorgboerderij krijgen, die verzorgd wordt door 
mensen met een zorg- of hulpvraag. Indien zij 
aanwezig zijn, zullen zij dit met veel plezier doen.  
De uitbaatster Clarina verneemt ook graag wat u 
van deze wandeling vindt. 

 

 

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.   

 

 

 


