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Tijdens deze wandeling met hellingen loopt u in een dik uur naar het prachtige kasteel Hoensbroek.  U 
passeert de dorpjes/buurtschappen  Thull, Vaesrade, Schurenberg  en Terschuren. Verder loopt u langs de 
Geleenbeek en de mooie Mulderplas. Bij kasteel Hoensbroek kunt u de wandeling nog 1 km uitbreiden door 
een rondje om de Droomvijver te wandelen, zeer mooi!  Hier staan ook voldoende zitbanken.  Het kasteel is 
te bezoeken wat de moeite waard is! 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Brasserie Peil 5,  Burgemeester Pijlstraat 5,  Schinnen. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,02 km  3 uur  48 m  82 m 

 
 

296. SCHINNEN 13 km 
 

1. Vanaf het terras voor de visvijver gaat u L 
(oranje/paars) over het asfalt- fietspad. Steek bij 
basisschool St. Dionysius via zebrapad de 
voorrangsweg over en ga R en via brug steekt u 
de Geleenbeek over. Na 50 m gaat u via nauwe 
doorgang L de brede asfalt- bosweg (fietspad) 
omhoog.  
 

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). 
 

Na 500 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank en 
het grote mijnlamp L omlaag.    
 

(Hier bij de mijnspoorpalen staat een grote mijnlamp. 
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). 
 

2. Via brug steekt de Geleenbeek weer over en 
volg de weg omhoog. Negeer meteen zijpad 
rechts. Meteen daarna gaat u R de trap met 
leuning omhoog en loop boven RD over het 
mooie vlonderpad  door het riet en biezenveld en 
u passeert het infobord “Rietpad”.  Aan  het eind 
van de vlonderbrug gaat u R over het links van de 
smalle asfaltweg gelegen verharde pad. Negeer 
zijpaden. Aan het eind loopt u RD het houten 
vlonderpad/brug omhoog  waar u boven het 
infobord “Vlindervlonder” passeert. U verlaat de 
brug en loop dan RD over het verharde smalle 
pad met rechts het  asfalt- fietspad. Let op! Na 
100 m gaat u in de buurtschap Thull bij rechts 
gelegen bierbrouwerij Alfa (1870), één van de 
brouwerijen waar Limburg trots op is en links 
gelegen brasserie Bie de Bron rechts van het 
wegkruis (1872/zie infobordje) bij huisnr. 17 A en 
bij verbodsbord L de smalle asfaltweg omhoog.   
 

(U loopt dus niet links van het wegkruis de smalle 
asfaltweg vlak langs de brasserie omhoog  

 

Hier ziet u rechts bij de brouwerij het 
“waterbronhuisje” waar zitbanken met tekst staan.    
 

Brasserie Bie de Bron met het grote terras is een 
leuke pauzeplek. Op de bovenverdieping is een 
gadget shop waar u allerlei leuk hebbedingetjes van 
de Alfa kunt krijgen).   
 

Na 300 m gaat u aan de 4-sprong bij wegwijzer, 
zitbanken, grote zwerfkeien, gedenksteen en het 
mooie gedicht van Wiel Raes gaat u R 
(Vaesradervoetpad) het smalle pad omhoog met 
rechts afrastering grote akker.  
 

(Het  mooie gedicht van Wiel Raes moet u zeker 
even lezen. De gedenksteen 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.  
 

Omhoog lopend maakt het pad een bocht naar 
rechts en meteen naar links. (Hier heeft u mooi 
uitzicht). Negeer bospaden rechts. 
  
3. Boven aan de T-splitsing in het bos gaat u L 
(rood) en u passeert meteen links een zitbank. 
Negeer bospaadjes rechts. Na 200 m gaat u aan 
de Y-splitsing schuin R het mooie holle pad 
omlaag.  
 

(Hier heeft u mooi uitzicht over Vaesrade o.a. op de 
St. Servatiuskerk (1929).  
 

Bijna beneden  negeert u bij rooster (voet)pad 
links en loop RD verder omlaag. Beneden in 
Vaesrade steekt u de doorgaande weg over en ga 
L over het trottoir omhoog.  Meteen daarna gaat u 
R (Op de Vijf Bunder) de asfaltweg omhoog. (U 
loopt nu even door de bebouwde kom). Negeer  
zijwegen. Na 200 m gaat u boven aan de kruising 
RD met links het sportcomplex en rechts de 
basisschool St. Servatius. Aan de T-splitsing gaat 
u R (rood)  de holle weg omlaag. Aan de 3-sprong 
bij wegkruis gaat u scherp L (Naanhofsweg) 
omlaag. Loop links van de weg.  Na 500 m gaat u 
beneden bij de parkeerplaats van de Naanhof RD.  

http://www.peil5.nl/
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Bij korfschansmuur en brede toegangshek van 
Naanhof gaat u R over het terrein van de 
Naanhof.  
 

(Op zondag is het hek om 13.00 uur gesloten. Ga 
dan verder bij de laatste alinea  “Omleiding Naanhof.”   
 

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

Na 150 m loopt u voor de Geleenbeek via het 
viaduct onder de Buitenring Parkstad door. 
Meteen na het viaduct gaat u L over het graspad 
met links boven de Buitenring Parkstad. Aan de 
asfaltweg gaat u R langs huisnr 13 
 

4. Volg nu de rustige smalle asfaltweg door de 
buurtschap Schurenberg. Bij huisnr. 60 gaat u L 
(rood) de holle veldweg omhoog, die boven een 
dalend graspad wordt.  
 

(Boven ziet u achteromkijkend de St. Bavokerk in 
Nuth)).  
 

Beneden aan de asfaltweg gaat u R (rood) en via 
leuk “holle” klinkerstraatje loopt u door de 
buurtschap Terschuren omlaag. Waar de 
asfaltweg bij zitbank en jeu de boules baan naar 
links buigt, gaat u R de smalle asfaltweg 
(fietspad) omlaag. Steek beneden via zwarte 
stalen brug de Nieuwe Caumerbeek over.   
 

(Hier rechts van de brug vloeien vlakbij de Nieuwe 
Caumerbeek en Geleenbeek samen). 
 
Meteen na de brug gaat u L  door het klaphek 
gaan en loop RD het weiland  met links de beek. 
Aan het eind van het weiland, bij afgebroken 
takken  van boom, loopt u  bij de Nieuwe 
Caumerbeek het pad omhoog. Boven steekt via 
twee klaphekken bij zitbanken en “spoorbrug” de 
smalle asfaltweg over en loop RD via klaphek het 
pad omlaag met beneden links de Nieuwe 
Caumerbeek, die het gezuiverd water van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoensbroek 
afvoert naar de Geleenbeek 
 

(Hier boven bij brug heeft u bij zitbanken mooi uitzicht 
op de meanderende beek Nieuwe Caumer).  
 

Ga aan het eind van het pad door het klaphek en 
steek bij zitbank en infobord L via brug de 
Nieuwe Caumerbeek over. Negeer zijpaden en 
volg de smalle asfaltweg/fietspad RD.  
 

(Na 400 m passeert u links de voormalige 
Drakenmolen/witte woning), die  een banmolen was 
van de kasteelheren, d.w.z. dat de boeren in de 
omtrek verplicht waren om hier hun graan te laten 
malen. Het molenrad draaide op de waterloop van de 
Molenbeek, een gegraven zijtak van de Auvermoer. 
 

Rechts ziet u de grote visvijver genaamd 
Droomvijver, die in 1960 in opdracht van de 
Staatsmijnen is uitgebaggerd in de altijd natte 
weilanden. De visvijver was bestemd voor de 
ontspanning van de vele mijnwerkers, die hier 
woonden). 
 

Aan de doorgaande weg in Hoensbroek gaat u R. 
Vlak daarna steekt u L de doorgaande weg over en 
loop bij de mooie vierkante toren, die bekend 
staat als zijnde de Pesttoren, RD en u komt bij de 
ingang kasteel Hoensbroek waarvan de 
binnenplaats vrij te bezoeken is.  
 

(Tegen betaling kunt u met een rondleidingboekje het 
kasteel zelf verkennen. Kasteel Hoensbroek of 
Gebrookhoes is een van de grootste kastelen van 
Nederland. Dit imposante waterkasteel geldt als de 
grootste burcht tussen Rijn en Maas en is het enige 
kasteel in Nederland met twee voorburchten. Het 
bevat niet minder dan 67 zalen, vertrekken en 
ruimtes. Het oudste gedeelte van het kasteel, met 
name de hoge ronde toren, dateert van rond 1360.  
 

Als u niet naar het kasteel wilt gaan, dan kunt u hier 
rechts bij de vijver pauzeren. Er staan hier voldoende 
zitbanken. U kunt dan meteen een rondje om de 
vijver maken (1 km) aanrader!) 
 

5. Na een bezoek aan het kasteel, kunt u een 
rondje om de grote visvijver genaamd 
Droomvijver maken (bijna 1 km), waaraan 
verschillende zitbanken staan. Beslist de moeite 
waard! U loopt weer terug naar de smalle 
asfaltweg/fietspad (Laervoetpad) van waar u bent 
gekomen.  Let op! Na 400 m gaat u bij bord 
“voetpad” R het steile asfaltpad omhoog. 
 
Boven, meteen voor de asfaltweg in de wijk Maria 
Gewanden, gaat u L over het grind- graspad met 
links een sportveldje. Steek aan het eind de 
klinkerweg over en loop RD (Wingerdweg 82-84-
86) over de asfaltweg. Vlak daarna aan de 4-
sprong bij fietsknooppunt 84 gaat u L (fr.83).  Bij 
ingang naar “woonwagen” locatie gaat u RD over 
de smalle asfaltweg/fietspad. Via stalen 
(spoor)brug steekt u de  Nieuwe Caumerbeek 
over en volg RD de smalle asfaltweg/fietspad 
over het voormalig mijnspoorwegtraject.    
 

6. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD. Na 400 
m loopt u bij de links gelegen grote vlakte RD 
over de brede asfaltweg. 
 

(De verharde vlakte, die u hier links ziet, 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. 
 

7. Negeer bij verbodsbord asfaltweg rechts 
(Kathagen).  
 

(De rij woningen, die hier rechts 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). 
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Volg nu de asfaltweg, die een eind verder rechts 
omhoog buigt. Aan de T-splitsing gaat u L  
omhoog. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat R  
en loop via het kleurrijk viaduct (fietspad) onder 
de Ring Parkstad door en volg dan de klinkerweg 
/tweerichtingenfietspad RD.   
 

(Omlaag lopend passeert u na 20 rechts in de 
bosrand de  Geul-linie oorlogsbunker/kazemat 23 van 
het type S-3, die een onderdeel was 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 bunkers hadden drie 
schietgaten). 
 

Na bijna 400 m, vlak voor brug over de 
Geleenbeek, steekt u L via oversteekplaats de 
doorgaande weg over en loop bij infobord RD 
over de klinker- asfaltweg (fietspad) met rechts 
van u de Geleenbeek. 
 

(U kunt hier ook over het graspad aan de andere kant 
van de Geleenbeek lopen. Steek de brug over en ga 
meteen L. Bij trafohuisje gaat u door het klaphek en 
volg RD het graspad met links de beek. Na 1 km gaat  
u R de asfaltweg omhoog. Ga nu verder bij **** in dit 
punt).   
 

U passeert een zitbank en infobord. De asfaltweg 
buigt een eindje verder links omhoog. Volg boven 
nu geruime tijd de brede rustige asfalt– bosweg 
(fietspad) RD.  (U loopt nu weer over het traject van 
de voormalige mijnspoorlijn.  Na 800 m gaat u aan 
de 3-sprong bij zitbank R (paars) het klinkerpad 
omlaag met rechts het Mijnspoormonument en 
steek via brug de Geleenbeek weer over.  **** 
(Hier bent u aan het begin geweest).  Meteen daarna 
gaat u R de trap met leuning omhoog en volg 
boven RD het mooie vlonderpad door het riet en 

biezenveld en u passeert bij zitbank het infobord 

Rietpad”.     
 

(Bij zitbank/infobord ziet u de Alfa bierbrouwerij, een 
onafhankelijk familiebedrijf dat in 1870 werd 
opgericht). 
 
Aan de T-splitsing, einde vlonderpad, steekt u de 
smalle asfaltweg over en gaat u R over het 
verharde pad. 
 
 
 

Boven aan het asfaltpad gaat u R (paars)  Na ruim 
50 m gaat u schuin L (paars) over het pad.   
 

8. Vlak daarna aan de 3-sprong voor de 
Mulderplas gaat u R (paars) met links de vijver.   
 

(Dit is de oude slikvijver van de Staatsmijn Emma, 
die in 1989 is omgetoverd van een slikvijver tot een 
visvijver voor de Hengelsport vereniging “Ons 
genoegen”. Een slikvijver is een bezinkingsvijver, 
waarin het afvalwater (kolengruis) van de 
kolenwasserij werd gedumpt. Dit slib bezonk in de 
vijvers. De resten van steenkool in de slik werden als 
“schlam” (sjláám) weer verder benut. Het water dat 
overbleef werd op de Geleenbeek geloosd).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R (paars). Het 
pad buigt naar links. Aan de schuine T-splitsing 
gaat u L (paars) met links de vijver. Aan de 
invaliden parkeerplaats loopt u verder RD (oranje) 
over het pad langs de vijver. (Hier staan twee 
zitbanken met mooi uitzicht over de vijver). Negeer 
houten brug rechts.  Aan de 3-sprong gaat u R en 
u verlaat de vijver.  Aan de T-splitsing gaat u R 
over het asfaltpad.  
 

(Na 150 m passeert u rechts een pompgebouw dat 
het water van het lager gelegen moerasgebied in de 
hoger gelegen Geleenbeek kan pompen).  
 

Na 400 m steekt u  via zebrapad de voorrangsweg 
over en loop RD over het voetpad/fietspad met 
rechts de brede school St. Dionysius en even 
verder links de visvijver. U komt weer bij de 
brasserie, de sponsor van de wandeling,  waar u 
binnen of op het leuke  terras nog iets kunt eten 

of drinken.   
 

Omleiding Naanhof  
 

Ga bij brede toegangshek van de Naanhof L de 
asfaltweg omhoog met links varkensruggen/ 
grote parkeerplaats. Steek boven de rotonde RD 
over en vla brug steekt u de Ring Parkstad over. 
Aan de volgende rotonde gaat u R 
(Schuureikenweg) en u loopt even verder de 
gemeente Heerlen (stadsdeel Hoensbroek) 
binnen.  Vlak daarna gaat u R (Schuureikenweg) 
de doodlopende weg omlaag. Volg nu de weg, die 
beneden voorbij café/restaurant Bergrust, een 
leuke pauzeplek, naar links buigt en dan 
Schurenbergsweg heet. (U loopt nu weer over de  
route). Ga nu verder  bij punt 4

 

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.   

 

 
 


