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Deze vlakke wandeling gaat door de mooie Schinveldse bossen en mooie natuur naar Gangelt waar u kunt 
pauzeren bij restaurant Hamacher.  Dan loopt u door open velden en  bos weer terug.  U passeert een 
mooie vijver en u komt mogelijk Schotse Hooglanders tegen.  
 

Startpunt: parkeerplaats Restaurant De Lier,  Leiffenderhofweg 3,  Schinveld. 
(Aan het eind van de Leiffendehofweg  rijdt u het wildrooster over naar de parkeerplaats). 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,76 km  2.50 uur  22 m  23 m 
 

 
 

252. SCHINVELD  12,8 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u terug richting 
uitgang. Aan het einde van de parkeerplaats en 
voor groot infopaneel “Rodebach-Roode beek”  
gaat u L over het pad tussen de houten palen 
door.  (U loopt dus niet over de wildrooster). Meteen 
daarna aan de T-splitsing bij bordje “bezoekers 
ELZC” gaat u L over het bospad met links de 
camping. Aan de 4-sprong bij infobord gaat u R 
(rood/blauw) over het brede pad. Aan de brede 
bosweg met een asfalt- fietspad gaat u L 
(rood/blauw).  
 

(U loopt hier door de Schinveldse Bossen, het 
grootste aaneengesloten bosgebied in Zuid Limburg 
(308 hectare). Mogelijk komt u hier een van de circa 
80 grazende Schotse Hooglanders (runderen met 
horens)  tegen, die hier door de bossen/grasvelden 
struinen).  
 

Negeer zijpaden en loop RD. Na 400 m bij 
afsluitboom, veldkruis en bordje “Nonke 
Buusjke” gaat u RD (rood).   
 

(Links ligt het pompstation Schinveld van de 
Waterleiding Maatschappij Limburg. Als u hier 100 m 
R gaat, dan komt bij het museumdorp Nonke Buusjke 
dat bestaat uit Limburgse vakwerkhuizen uit de 19e 
eeuw. Nonke Buusjke is tussen Tweede Paasdag en 
de laatste zondag van oktober elke zondag geopend 
van 12 tot 17 uur. Groepen kunnen ook door de week 
reserveren. Zeker eens bezoeken). 
 

Net voorbij dit pompstation gaat u R (rood) over 
het bospad.   
 

2. Aan de T-splitsing gaat u L (rood). Aan de Y-
splitsing gaat u R (rood). Aan de T-splitsing gaat 
u weer R (wit). Meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong L (groen). Negeer pad rechts naar 
bruggetje.  Aan de volgende T-splitsing gaat u R 
(groen). Aan de veldweg gaat u L (groen/roze). 
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R over de 
veldweg, die u  geruime tijd RD volgt. Aan de Y-
splitsing gaat u R. Aan de 4-sprong RD (geel). 

Negeer zijpaden. Aan de brede grindweg gaat u L. 
Meteen daarna gaat u scherp R (geel/rood/ 
Koeweg). Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L 
(Aan de Voeëgelsjtang/rood/blauwgeel) over de 
asfaltweg.    
 

3. Aan de kruising gaat u R over de asfaltweg 
gelegen tussen parkeerplaatsen. 
 

(Als u hier RD loopt, dan komt u bij een replica van 
een middeleeuwse pottenbakkersoven. Schaal 1-24. 
Zie infobord).  
 

Bij de ingang (achter hekwerk) bij de rode toren 
van restaurant Heerlux gaat u R. (Een leuke 
pauzeplek met prachtig terras aan het water). Aan de 
3-sprong gaat u L met links van u de grote en 
rechts van u de kleine visvijver van H.S.V. de 
Hering.   
 

(Mensen met aangelijnde honden moeten rechts om 
de kleine vijver lopen).   
 

Aan de 3 sprong gaat u RD. Let op! Even verder 
gaat u R het smalle asfaltpad omhoog en via 
klaphek verlaat u de visvijvers.  Boven buigt het 
pad naar links en wordt een bospad.  Aan de 3-
sprong gaat u L (groen).  
 

4. Aan de asfaltweg gaat u L (Leiffenderhofweg). 
Steek de 25 km lange Roode Beek, een zijbeek 
van de Geleenbeek over en vervolgens de 
drempel bij de parkeerplaats over. Vlak daarna 
aan de kruising gaat u R (blauw) over de 
grindweg, die u geruime tijd RD volgt.  
 

(Even verder ziet u schuin rechts voor u de witte 
kerktoren in de Duitse plaats Gangelt).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw) over het 
wildrooster. Via houten vlonderbrug steekt u een 
moeras en dan steekt u weer de Roode Beek 
over. Aan de  kruising na de brug gaat u RD (A3) 
door het klaphek en volg de smalle asfaltweg. 

http://www.restaurant-delier.nl/
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5. Bij ruiterverbodsbord gaat u R (A3) over het 
bospad dat u enige tijd RD volgt. Steek de 
asfaltweg over en loop RD over het pad. Aan de 
T-splitsing gaat u R over de asfaltweg.  
 

(U passeert het  voetbalveld van de SG Gangelt-
Hastenrath 99 e.V. en het Freibad (openlucht 
zwembad).   
 

U komt aan de 4-sprong met links het in de regio 
zeer bekende restaurant Hamacher, een 
uitstekende  pauzeplek met o. a. heerlijke Kaffee 
und Kuchen.   
 

6. Voor u ziet u een vijver. Neem rechts van deze 
vijver bij verbodsbordje ( A4 ) het asfaltpad en 
volg dit kronkelend asfaltpad. Negeer pad rechts 
met trapje. Aan het einde van de vijver neemt u 
het eerste paadje R. Meteen daarna gaat u R over 
de smalle asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u L 
(paars) over de grindweg.  Negeer zijpaden. (Volg 
nu tot het einde van de wandeling de paarse route). 
Steek de asfaltweg over en loop RD over het 
graspad.   
 

7. Vlak voor de doorgaande weg gaat u R over het 
graspad, parallel aan deze weg. (U verlaat A4). 
Steek de brug over en volg weer verder het 
graspad langs de weg. Aan de T-splitsing voor 
meidoornhaag gaat u  R. Het pad buigt naar links 
en volg RD de afrastering. Aan de T-splitsing bij 
picknickplek gaat u R over de asfaltweg.   
 

(Voor u in de verte ziet u weer de kerktoren in 
Gangelt).  
 

Vlak daarna bij twee stenen pilaren passeert u 
een veerooster. Negeer zijpaden en volg RD 
(rood) de grindweg met links een asfalt- fietspad 
en de bosrand.  Na 400 m gaat u aan de 3-sprong 
bij infobord en hoeve Heringshof, waar aan de 
zijkant gekleurde fietsen hangen, zitbank en 
infobord L (geel/paars) door de eikenlaan. Negeer 
vlak daarna grindpad rechts en loop RD langs de 
afsluitboom.  
 
8. Negeer zijwegen en blijf geruime tijd de brede 
bosweg met asfalt- fietspad RD volgen.  Na 
geruime tijd voor groot grasland, gaat u bij drie 
“keienkorfbankjes” en een blauwe afvalbak R. 
Een eind verder buigt het pad voor waterpoel 
naar rechts. Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u 
L. Aan de T-splitsing voor het zweefvliegveld van 
de Eerste Limburgse Zweefvliegclub (1934) gaat u 
L. U passeert een wildrooster Steek het bruggetje 
over ga R. Negeer  zijpaden. Aan de Y-splitsing 
gaat L (2/6/rood/blauw).  Negeer zijpaden en loop 
RD tot u weer voor het wildrooster (ingang 
parkeerplaats) uitkomt. Loop R terug naar het 
restaurant, de sponsor van de wandeling, waar u 
binnen of op het terras nog iets kunt eten of 
drinken.  
 

(Aan de achterkant is een leuk terras waar u mogelijk 
naar dalende of opstijgende zweefvliegtuigen kunt 
kijken). 

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.   

 

 

 

 


