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Deze vlakke, schaduwrijke boswandeling gaat door de Schinveldse Bossen tot aan de Duitse grens.  U 
passeert mooie vijvers, Nonke Buuske en een prachtig Mariabeeldje.  In de bossen kan het drassig zijn dus 
goed schoeisel is aan te raden. Neem zelf proviand mee. 
 

 
 
Startadres: Parkeerplaats Brasserie Heerlux,  Aan de Voeëgelsjtang 1, Schinveld. (Bezoekerscentrum Roode 
Beek Schinveld. U bereikt de parkeerplaats via de Heringsweg - Koeweg.  
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 7,60 km  1.50 uur  24 m  24 m 

 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://www.heerlux.com/
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281. SCHINVELD  7,6 km 
 
1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
(hoge rode toren) loopt u RD over de asfaltweg 
langs de parkeerplaatsen.  
 

(U verlaat dus het visvijverterrein. Als u hier meteen  
R gaat, dan komt u bij een replica van een 
middeleeuwse pottenbakkersoven. Schaal 1-24. Zie 
infobord). 
 

Vlak daarna aan de kruising gaat u L (Aan de 
Voeëgelsjtang/geel/rood/blauw). Aan de T-
splitsing gaat u R (Koeweg/geel/rood/blauw).  
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u scherp L 
(geel/blauw/rood) over de grindweg. Meteen 
daarna aan de Y-splitsing gaat u R (geel/blauw). 
Negeer zijpaden. Na ruim 400 m gaat u aan de 
kruising van veldwegen bij dierenparkje R 
(groen). Vlak daarna aan de kruising bij stenen 
veldkruis op sokkel en zitbank gaat u RD. Aan de 
volgende kruising bij zitbank gaat u L 
(blauw/bruin/geel /groen). Meteen daarna aan de 
Y-splitsing gaat u L (groen) omhoog met rechts 
de bosrand van het bosje.  (Even verder heeft u 
rondom weids uitzicht). 
 
2. Na 600 m gaat u aan de 3-sprong in het bos  R. 
Na 300 gaat u aan de 4-sprong L (geel). 100 m 
verder steekt u een waterstroompje over .Negeer 
zijpaden en blijf het pad RD volgen.  
 

(Na 250 m ziet u rechts de grote vijver genaamd 
Kleiput (voormalige grindgroeve Mols). De 
waterplassen, die u tijdens deze wandeling passeert 
zijn ontstaan door kleiwinning waar de Romeinen 
2000 jaar geleden al mee begonnen zijn. Na de 
winning lopen de groeven vol water en ontstaan 
kleine meren, waar vooral in de oeverzone bijzondere 
planten en dieren leven). 
 
3. Bijna aan het einde van de grote plas gaat u R 
over het paadje voor de afvalbak. U loopt nu over 
een breed bospad met rechts van u de vijver. Bij 
kruising van bospaden ( rose ) ga R en u heeft 
aan de rechterkant nog steeds de vijver, blijf dit 
pad volgen en negeer paadjes naar links dit pad  
blijft naast de vijver lopen na de vijver buigt het 
pad naar rechts , achter de bocht gaat u links 
over een paadje een heuveltje omhoog als u aan 
de andere kant afdaalt ziet u een draaihekje blijf 
het pad achter het draaihekje RD volgen en even 
verder ziet u links weer een vijver. Blijft dit pad 
volgen tot aan het klaphek. 
 
 

Aan de brede grind- bosweg gaat u L (bruin). 
Negeer zijpaden. Aan de voorrangsweg gaat u L 
over het fietspad.  
 

(U loopt hier over de zgn. neutrale weg met rechts 
Duitsland. Rechts ziet u de op Duits grondgebied 
gelegen grote Marienhof).  
 
Negeer zijweg rechts (Hohenbusch).  
 

(Als u hier R gaat, dan komt u meteen rechts bij de 
modern vormgegeven Friedenskapelle waar ook een 
zitbank staat.  
 

De route volgend passeert u meteen links aan de 
bosrand een kunstwerk. Dit kunstwerk is een 
herinnering aan het feit dat in 2006 100 
milieuactivisten van Groenfront  en ruim 1500 
omwonenden zich  verzette tegen de kap van een 
deel van de Schinveldse bossen. De actievoerders 
bezetten vijf weken lang met o.a. boomhutten hier 
een deel van het bos.  Met deze actie wilde zij 
voorkomen dat een deel van het bos gekapt werd. 
Uiteindelijk werden toch de boomtoppen onder 
dwang gekapt zodat de Navo-vliegtuigen daardoor 
veiliger konden landen). 
 

Na 250 m passeert u rechts u de masten met 
lichtbakens van de NATO Airbase Geilenkirchen. 
Sinds 1982 is in de Duitse gemeente Geilenkirchen 
deze NAVO-vliegbasis operationeel waar AWACS-
toestellen zijn gestationeerd. Deze vliegtuigen met 
een grote ronde radarschijf op de romp, hebben op 
10 km hoogte een radarbereik van 400 km. Hiermee 
kunnen ze heel Nederland overzien. De vliegtuigen 
worden ingezet voor verkenningsvluchten over de 
hele wereld).  
 
4. Na 400 m, meteen voorbij grenspaal 264 A, gaat 
u bij verbodsbord L de grind- bosweg omlaag. 
Omlaag lopend gaat u na ruim 100 m bij liggende 
boomstam R (bruin/roze/geel) over het bospad. 
Negeer  zijpaden en blijf het bospad RD volgen. 
(Na 100 m passeert u een infobord). Na 400 m gaat 
u aan de T-splitsing L (bruin/roze/geel) over de 
bosweg.  Na 250 m gaat u aan de 3-sprong R 
(geel/roze/bruin). Negeer zijpaden en blijf dit pad,  
geruime tijd RD (geel/roze/bruin) volgen.    
 
5. Ruim 500 m verder aan de 4-sprong bij houten 
klaphek en zitbank gaat u L (rood) over de brede 
bosweg. (Een prima pauzeplekje na 5,4 km). Negeer 
graspaden.  Na ruim 500 m, waar de bosweg naar 
rechts buigt, gaat u bij ijzeren/houtenhek L door 
het klaphek. Negeer meteen zijpad rechts (rood)  
en loop RD (groen/roze) over het brede pad. Let 
op!  Na 50 m, waar dit pad naar links buigt, gaat u 
R over het  bospaadje met links aan de bosrand 
weilanden. Aan de 3-sprong gaat u RD. U loopt 
langs het  voormalige bakhuis van het 
museumdorp Nonke Buusjke.  
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Aan de T-splitsing gaat u L over de brede 
grindweg en u passeert meteen links de ingang 
van Nonke Buusjke.  
 

(Nonke Buusjke is een museumdorp  dat bestaat uit 
Limburgse vakwerkhuizen uit de 19e eeuw. Rond het 
centrale plein staan onder o.a. een meer dan 300 
jaar oud woonhuis, stallen, een smidse, 
schoenmakerij, stroopstokerij en een dorpswinkeltje 
uit grootmoederstijd. Het bakhuis, dat nog wordt 
gebruikt om vlaaien en broden te bakken en de 
dorpspomp maken het plaatje compleet.  Nonke 
Buusjke ts 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) 
 
6. Negeer zijpaden en loop verder RD over de 
brede grindweg en u verlaat meteen het bos. Na 
150 m gaat u R (rood) over het smalle pad. Aan de 
T-splitsing gaat u R (rood/bruin/blauw). Aan de 
ongelijke 4-sprong voor zitbank en achter 
Mariakapelletje neemt u het tweede pad L.  (Dus 
niet scherp links, u verlaat de wandelmarkeringen). 
Na 100 m gaat u L (geel/bruin) over het asfaltpad. 

Meteen daarna gaat u R tussen twee houten 
paaltjes door met links een groot “grasveld”. (U 
verlaat weer de wandelmarkeringen. U loopt dus 
NIET bij afsluitboom over het brede bospad).  Aan de 
3-sprong gaat u L met links het grote grasveld. 
Voor het grote grasveld bij afgeknakte boom 
buigt het pad naar rechts. Aan de 3-sprong gaat u 
RD (groen).  
 
7. Aan de T-splitsing gaat u L. (U verlaat hier de 
groene route). Een verder aan de 3-sprong gaat u 
RD omlaag. Meteen daarna gaat u beneden door 
het klaphek en u komt bij de visvijvers van H.S.V. 
de Hering. Ga nu L over het asfaltpad met rechts 
van u de grote visvijver en even verder links van 
u de kleine visvijver.   
 

(Mensen met honden, moeten met de aangelijnde 
hond links langs de kleine vijver lopen).  
 

U komt weer bij de ingang van Brasserie Heerlux 
(bij de hoge rode toren), de sponsor van deze 
wandeling,  waar u binnen of op het prachtige 
terras aan het water nog iets kunt drinken en 
eten. 

 

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.  
 

  


