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Deze wandeling met hellingen gaat langs de Geleenbeek naar het Stammenderbos waar u een steile helling 
omhoog moet. (U kunt de boshelling in het Stammenderbos ook mijden). De terugweg gaat langs diepe 
groeves en door prachtige holle wegen. Na 1,5 uur lopen staat de enige zitbank. 

Startadres: Parkeerplaats station Schinnen, Nagelbeek 4, Schinnen. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,12 km 2.20 uur 62 m 117 m 
 

286. SCHINNEN (Nagelbeek) 10,1 km 
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u R en steek de 
spoorlijn Heerlen-Sittard over. Vlak daarna aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u RD (Veeweg). 

(Links ziet u de fabriek Canisius waar het typische 
Limburgse streekproduct siroop wordt gemaakt). 

Negeer zijwegen en volg RD (Veeweg) de licht 
dalende asfaltweg. Na 400 m. meteen na de brug 
oer de Geleenbeek, gaat u L (oranje) over het pad 
met links de 48 km lange Geleenbeek, die vlakbij 
Stevensweert in de Maas stroomt.  
 

(Meteen links aan de overkant van de beek ziet u  een  
restant van de voormalige Heisterbrugger korenmolen 
(1566-1848/ vakwerkgebouw). Naast deze molen stond 
de inmiddels verdwenen schorsmolen  (1863-1933)). 

Negeer na 400 m veldweg rechts omhoog en loop 
RD (oranje). Aan de 4-sprong bij Gasterij Terborgh, 
en rechts van de weg staand groot stenen 
wegkruis, loopt u verder RD (oranje) over het pad, 
parallel aan de asfaltweg. 

(Kasteelboerderij Terborgh stamt gedeeltelijk uit de 16e 

eeuw). 

Negeer een eind verder boven, bij klaphek en bij 
grote uilenkast aan boom, zijpad links 
(Oliemolendervoetpad) omlaag. 

2. Let op! Beneden aan het einde van het pad, waar 
de smalle dalende asfaltweg naar links buigt, 
steekt u de smalle asfaltweg R over. (U loopt dus 

niet RD (oranje) over het brede pad). 

(U kunt ook RD (oranje/wit-rood) over het brede 
bospad lopen, dat een eindje verder een pad door de 
bosrand wordt. U mijdt dan de steile helling door het 
Stammenderbos. Negeer zijpaden. Na 400 m gaat aan 
de Y-splitsing L (wit-rood). (U verlaat hier de oranje 
route). Ga nu verder bij **** in punt 3) 

Meteen daarna (5 m) gaat u bij alleenstaande boom 
R over het bospaadje. Meteen voor steile helling 
gaat u R. (Rechts staat hier een bordje 
“Geleenbeekdal”, dat is soms slecht te zien is). Volg 
nu het pad RD door het Stammenderbos steil 
omhoog. Boven aan de bosrand gaat u L over de 
veldweg/breed pad met rechts een haag. Negeer 
bospaadjes links. Aan de asfaltweg gaat u L 
omlaag. Aan de 4-sprong bij zitbank en boomkruis 
gaat u L het bospad omlaag. In het hellingbos 
gaat u meteen aan de 4-sprong R het bospad 
omlaag, dat een eindje verder links omlaag buigt. 
Aan de 4-sprong gaat u L verder omlaag. (30 m 
verder begint rechts een greppel). Negeer zijpaadjes 
links en volg RD het pad omlaag parallel aan de 
rechts gelegen greppel. Aan het einde gaat u R het 
trapje omlaag. In de greppel gaat u L. 
 
 

 

3. Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong bij 
ijzeren “hekje” L (oranje) het holle pad omlaag. 

(Rechts ziet u het voormalige retraitehuis St. Ignatius 
dat rond 1923 is gebouwd door de kloosterorde der 
Jezuïeten. Het huis is in de regio beter bekend als het 
Retraitehuis van Spaubeek). 

Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
scherp R (rood-wit) over het brede pad. **** Vlak 
daarna aan de 3-sprong gaat u L de asfaltweg 
omlaag. 

(Rechts ziet u weer het voormalige retraitehuis St. 
Ignatius, dat sinds lang tijd gebruikt wordt als 
opvangcentrum voor asielzoekers). 

Negeer zijpaden. Via brug steekt u de Geleenbeek 
over en volg de asfaltweg RD. Bij treinstation 
Spaubeek steekt u de spoorwegovergang over en 
volgt u de weg, die naar rechts buigt. U steekt de 
snelweg A-76 over en ga dan meteen na de brug 
L (Dijkerallee/wit-rood(Pieterpad) over het pad. 
Het pad loopt parallel aan de snelweg en wordt 
een eind verder een asfaltweg en vervolgens een 
veldweg. Aan de 3-sprong gaat u RD over de 
asfaltweg. 

4. Aan de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat 
u R (Heggerweg/rood-wit). Aan de 3-sprong bij 
wegkruis gaat u RD (rood-wit) over de asfaltweg.  
Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing R. Aan de 
volgende Y-splitsing gaat u R (blauw) over het pad, 
dat een prachtig smal stijgend hol bospad wordt, 
dat u geruime RD volgt. Negeer zijpaadjes. Boven 
aan de schuine T-splitsing gaat u L. Negeer 
zijwegen. 

(Even verder passeert u rechts het geologisch 
monument, de voormalige zand- en grindgroeve 
Houben (zie infobord)). 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L (blauw) over 
de holle veldweg. Negeer zijpad links. (U verlaat hier 
de blauwe route). 
 

5. Aan de T-splitsing gaat u R (wit-rood) over de 
asfaltweg. 

(Hier ziet u voor u de hooggelegen Petrus Canisuiskerk 
(1930-1931) in Puth). 

Negeer zijweg rechts. 

(Hier ziet u rechts de hooggelegen St. Remigiuskerk in 
Schimmert). 

Aan de 4-sprong gaat u L de asfaltweg omlaag. 

(Links ziet u de grote zandgroeve Bruls. Rechts de 
voormalige regionale vuilnisstortplaats Schinnen). 
 

Negeer zijwegen en volg de asfaltweg, die een 
holle weg wordt, RD omlaag.  
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Beneden aan de 3- sprong bij bijzondere 
Mariakapel gaat u L en volg het prachtige holle 
pad omhoog. Boven buigt het pad naar rechts en 
loopt tussen de akkers door.  
 

(Hier heeft u links weer mooi uitzicht op de 
zandgroeve). 
 

6. Aan de T-splitsing gaat u R over de smalle 
asfaltweg, die een holle weg wordt. Na bijna 600 m 
gaat u L over de veldweg. 

(Een eindje ziet u het circa 800 ha grote Chemelot 

terrein waarop circa 150 bedrijven zijn gevestigd o.a. 
DSM, SABIC en de Brightlands Chemelot Campus. 
Op de campus zijn tientallen bedrijven en instellingen 
gevestigd, waar studenten, onderzoekers en 
ondernemers samenwerken aan het ontwikkelen van 
nieuwe producten) 

Beneden gaat u R over de asfaltweg. Let op! 
Tegenover huisnr. 43 gaat u schuin L de smalle 
asfaltweg omlaag. U loopt onder de autoweg door 
en volg de weg parallel aan de spoorlijn. Aan het 
eind gaat u R en u komt weer bij het beginpunt. 

 

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. 


