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Tijdens deze gemakkelijke en tamelijk vlakke wandeling loopt u alleen maar de Krekelberg omhoog. Hier
wandelt u door prachtige natuur en door het bos. Dan maakt u een rondje om de Mulderplas heen waar het
heerlijk wandelen is. Bij de Mulderplas staan zitbanken.

Startadres: Brasserie Peil 5, Burgemeester Pijlstraat 5 Schinnen.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

4,62 km

1 uur

52 m

54 m
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302. SCHINNEN 4,6 km
1. Vanaf het terras gaat u L langs de vijver over
het asfaltpad/fietspad. Steek bij basisschool St.
Dionysius via het zebrapad de voorrangsweg
over en ga L over het trottoir.
2. Meteen voorbij huisnr. 26 gaat u R (paars) het
voetpad in. Aan de klinkerweg voor de
hooggelegen rijksmonumentale H. Dionysiuskerk
gaat u R (paars) omhoog.
(De breukstenen onderbouw van de toren stamt uit
vroege 12e eeuw. De mergelstenen zijbeuken
werden in de 14e eeuw toegevoegd. In 1900 werden
de bakstenen dwarsbeuk met priesterkoor en
zijkapellen aangebouwd. Rond het oude gedeelte
van de kerk staan enkele oude grote familiegraven).
Aan de asfaltweg bij huisnr. 3, de voormalige
kapelanie annex kosterwoning (1904), gaat u RD.
U passeert het grote kerkhof en de mooie gevel
(huisnr.6) uit 1738.. Tegenover huisnr. 7 genaamd
Kapelhof (1651) gaat bij verbodsbord L (paars)
langs de afsluitboom het brede (gras)pad
omhoog.
(Hier heeft u links prachtig uitzicht op de kerk).
Aan de 3-sprong met rechts een trap, gaat u RD
(paars) over het brede graspad.
(Als u hier rechts het trappenpad omhoog gaat, dan
komt na 100 m bij de Vredeskapel (1939)) in het
Mariapark op de Krekelberg).
Aan de T-splitsing gaat u R (paars/oranje) het
brede pad omhoog. Boven aam de 4-sprong bij
zitbank (mooi uitzicht) gaat u L en loop RD
(paars/oranje) omhoog het bos in.
(Als u hier RD loopt over het pad met rechts van u
afrastering. Dan heeft u even verder bij zitbank ook
mooi uitzicht)
3. Blijf het pad in het bos RD de “beukenlaan”
volgen. Aan de bosrand buigt het pad rechts
langs de bosrand. Even verder buigt het pad links
omlaag. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u
scherp R (oranje) omlaag. Volg het mooie holle
pad RD omlaag. Beneden aan de asfaltweg gaat u
L (oranje/paars).
(Hier ligt brasserie de Muldermolen).
Na 50 m gaat u R (oranje/paars) de parkeerplaats
op bij de Mulderplas.
(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).
Ga hier nabij de zitbanken R (oranje) over het pad
met links van u de vijver. Negeer bruggetje
rechts. Aan de Y-splitsing gaat u L (oranje). (Hier
staat ook nog een zitbank aan de vijver). Aan de 3sprong gaat u L verder langs de vijver.
4. Na 50 m gaat u R en u verlaat de vijver.
(Als u hier even RD loopt, dan heeft u bij schutting
weer mooi uitzicht over de vijver).
Vlak daarna gaat u L over de smalle
asfaltweg/fietspad. Waar het fietspad naar links
buigt, loopt u R (paars) het verharde pad omlaag.
Beneden steekt u via brug de Geleenbeek over.
(Na de brug staat links een zitbank en 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. De palen vormen een “lint” en zo
een optische verbinding tussen het voormalige
mijnspoor en het Mijnspoormonument).
5. Boven aan de T-splitsing gaat u R (paars) over
het brede pad.
(U loopt nu over het traject van de voormalige
mijnspoorweg, die van Brunssum via Hoensbroek en
Geleen naar de haven van Stein liep).
Steek de voorrangsweg over en ga RD (paars)
over de smalle asfaltweg. Negeer zijweg links.
Negeer fietspad rechts en loop RD over de brede
asfaltweg. Meteen daarna waar de asfaltweg naar
links (Vonderstraat) buigt, gaat u RD (paars) het
bospad omhoog. Volg boven het brede pad RD.
(U loopt nu weer over het traject van de voormalige
mijnspoorweg Brunssum-haven Stein).
Beneden aan de asfaltweg gaat u R. Negeer
zijweg rechts (Veeweg). Meteen na de brug gaat u
R (oranje/paars) door het klaphek en volg het pad
met rechts van u de 48 km lange Geleenbeek, die
bij Benzenrade (Heerlen) ontspringt en bij
Stevensweert in de Maas stroomt. Het pad buigt
naar links. Negeer voor duplexwoningen zijpad
links. Negeer een eindje verder bij tennishal het
volgende zijpad links en u loopt weer parallel aan
de Geleenbeek. Aan het eind van het pad gaat u
bij insectenhotel door het klaphek.
(Als u hier na klaphek meteen R gaat, dan komt u op
de plek waar het hier overkluisde beekje de Kakkert
in de Geleenbeek stroomt.

De terugslagklep moet voorkomen dat bij hoogwater
het water van de Geleenbeek in de Kakkert stroomt
en daar overlast veroorzaakt. In de paal die naast de
terugslagklep staat zit een waterstandmeter).
Meteen daarna gaat u L over het fietspad langs
de visvijver.
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(Hier staat rechts bij de vijver een infobord waar u
alles te weten komt over de geschiedenis van deze
visvijver).
U komt weer bij de brasserie, de sponsor van
deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of
drinken.
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