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Tijdens deze vlakke en schaduwrijke boswandeling, wandelt u de Duitse grens over naar Gangelt.  Dan 
geruime tijd door de mooie Schinveldse bossen, langs prachtige vijvers.  In de bossen lopen de prachtige 
Hooglanders vrij rond maar als u ze met rust laat doen ze niks.  Neem zelf proviand mee, halverwege bij 
een vijver staan enkele zitbanken.  Aan het einde is een fijn terras aan het water.. 
                                                               

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,95 km  2.40 uur  25 m  60 m 
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Startadres: Parkeerplaats Brasserie Heerlux,  Aan de Voeëgelsjtang 1, Schinveld. (Bezoekerscentrum Roode 
Beek Schinveld. U bereikt de parkeerplaats via de Heringsweg - Koeweg.  
 

 
 

394. SCHINVELD  12 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
gaat u meteen L over het asfaltpad. (U loopt dus 
over het visvijverterrein). Aan de 3-sprong bij 
houten kunstwerk “vis” gaat u L met links van u 
de grote en rechts van u de kleine visvijver van 
H.S.V. de Hering.  
 

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

Aan de 3 sprong RD. Let op! Even verder gaat u R 
en via klaphek verlaat u de visvijvers. Volg het 
asfaltpad omhoog, dat boven naar links buigt en 
een bospad wordt. Aan de 3-sprong gaat u L 
(groen). Aan de asfaltweg gaat u L (groen/blauw). 
Steek de Roode Beek, een zijbeek van de 
Geleenbeek, over en loop dan bij de 
parkeerplaats tussen gemetselde pilaren RD. 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 kerktoren 
in de Duitse plaats Gangelt). 
 

Bij veerooster gaat u RD (blauw). 
 

(Mogelijk komt u hier een van de circa tachtig 
grazende Schotse hooglandrunderen tegen, die hier 
door de Schinveldse Bossen, het grootste 
aaneengesloten bosgebied in Zuid-Limburg, lopen. 
Op verschillende plekken tijdens deze wandeling ziet 
u mogelijk deze grazende runderen) 
 

2. Via houten vlonderbrug steekt u een moeras en 
dan weer de Rode Beek over. Aan de  kruising na 
de brug gaat u RD (A3) door het klaphek en volg 
de smalle asfaltweg. Neem nu het eerste bospad 
R. Na ruim 300 m steekt u de asfaltweg over en 
loopt u 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).  
 

Aan de 4-sprong bij restaurant Hamacher gaat u 
RD over het asfaltpad met rechts de vijver. 
 

(In restaurant Hamacher kunt u lekker eten. In het 
weekend wel reserveren, want de keuken (en prijs) is 
in de buurt bekend).  
 

Negeer zijpaden en blijf vlak langs de vijver 
lopen. Aan de Y-splitsing gaat u R verder langs 

de vijver. Waar het asfaltpad naar links buigt, 
loopt u nog even RD over het grindpad langs de 
vijver. Dit pad buigt scherp naar links. Aan de  
T-splitsing gaat u R over het asfaltpad. Negeer 
meteen daarna zijpad links richting woningen.  
 

3. Aan de 3-sprong bij zitbank (dit is 5 m vóór de 
brede asfaltweg) gaat u R over het smalle 
asfaltpad. Bij de vijver gaat u L over het pad. 
Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u R (paars) 
over de asfaltweg. Negeer zijpaden. Aan de  
3-sprong gaat u L (paars) over het grindpad. Waar 
het grindpad voor brug naar links buigt, gaat u R 
over het smalle paadje door de bosrand. Aan de 
T-splitsing, na brug en bij zitbank, gaat u R over 
de smalle asfaltweg. Negeer brug rechts. Meteen 
daarna gaat u L via klaphek het weiland in en volg 
RD het pad over de  stapstenen.  
 

4. Even verder passeert u links de Schansberg.  
 

(Op deze kleine heuvel midden in het moerasgebied 
staat een smeedijzeren kruis op een hardstenen 
sokkel).  
 

Bij grenssteen no. 269 B buigt het pad naar links. 
Vlak daarna bij infobord loopt u RD door de 
mooie bosstrook met rechts het zweefvliegveld  
(groot lang grasveld) van de  Eerste Limburgse 
Zweefvlieg Club (1934)) 
 

(Midden door deze bosstrook loopt de grens tussen 
Nederland en Duitsland). 
 

Na 400 m bij infobord buigt het pad naar rechts 
en loop dan RD.  Aan de kruising van graspaden  
gaat u RD over het brede graspad met rechts het 
zweefvliegveld. Aan de T-splitsing gaat u R over 
het brede grindpad met rechts nog steeds het 
zweefvliegveld. Aan de 3-sprong gaat u tegenover 
houten hek L (rood/paars/bruin). (U verlaat hier het 
zweefvliegveld). Aan de kruising gaat u R. 
  
5. Voor vijver buigt het pad naar links en volg dan  
RD (bruin/rood/paars) het pad. Aan de kruising bij 
“keienkorfbankjes” gaat u L (bruin/rood/ 
paars/roze) over de brede grind- bosweg met 
rechts een asfalt- fietspad. Na 100 m gaat u aan 
de 4-sprong met rechts een begroeid bospad RD 
(fietsroute 99). Negeer drie zijpaden rechts en dan 
passeert meteen links een groot open grasland. 

https://www.heerlux.com/
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(Mogelijk ziet u hier een kudde Schotse hooglanders 
grazen).  
 

Precies waar dit weiland eindigt en links het bos 
begint, gaat u R (geen pad) het bos in en loop 
even RD door het bos richting 
bosrand/heidegebied. Voor greppelovergang, 
gaat u R met links de greppel. Op de hoek van het 
heidegebied gaat u L. U volgt het 
“bospad”/greppel dat parallel loopt aan het links 
gelegen heidegebied RD tussen de varens door in 
het verlengde van de heide.  
 

6. Bij wandelmarkeringspaal gaat u RD licht 
omhoog. Aan de 4 sprong gaat u L 
(bruin/roze/geel/rood) over het pad gelegen  
tussen twee plassen, voormalige kleigroeven.  
Aan de T-splitsing gaat u L (bruin/rood/roze/geel). 
Aan de kruising bij breed houten hek gaat u RD 
(roze/geel/rood/bruin). Aan de kruising bij zitbank 
gaat u L door het klaphek en volg het bospad RD 
(roze/geel/bruin). Let op! Na 50 m gaat u R over 
het kronkelend bospaadje gelegen tussen varens 
Een eind verder steekt u via twee balken een 
slootje over. Het pad blijft kronkelend zijn weg 
vervolgen. Aan de 3-sprong gaat u L/RD (groen).   
 

7. Aan de T-splitsing gaat u L over de veldweg. 
Negeer meteen daarna veldweg rechts en volg de 
bosrand. Negeer bospaden links. Na ruim 200 m 
gaat u aan de 3-sprong bij afsluitboom en houten 
hekje scherp L over het bospad dat naar rechts 
buigt. Negeer zijpaadjes. Na 150 m buigt het pad 
naar links en blijf het pad RD (roze) volgen met 
rechts de vijver. Aan de 4-sprong na de vijver, 
gaat u R (geel/bruin) over het pad. Aan de 
volgende 4-sprong bij de vijver gaat u RD.  
 

(Hier kunt u rechts een kijkje nemen bij de vijver.) 
 

Negeer zijpaadjes. Een eind verder passeert u 
rechts een grote vijver. Blijf het paadje RD 
volgen. Vervolgens passeert u rechts een kleine 
vijver. Het pad buigt bij deze kleine vijver naar 
rechts en blijf het kronkelend bospaadje, dat 
soms niet goed zichtbaar is,  enige tijd RD 
volgen. (Het pad kan drassig zijn en er liggen 
omgewaaide boomstammen over het pad! (06-11-
2021)). 
 

8. Aan het einde, aan de T-splitsing bij 
wandelmarkeringspaal (geel/blauw), gaat u L over 
het bospad. Aan de kruising gaat u RD. U verlaat 
het bos en volg enige tijd RD de veldweg. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD. Meteen 
daarna aan de kruising, gaat u R 
(groen/blauw/geel/bruin). Aan de kruising bij 
stenen veldkruis gaat u RD. Aan de volgende 
kruising gaat u L (geel) over de veldweg langs het 
paardenweiland. Negeer zijpaden en blijf RD 
lopen. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u L. 
Meteen daarna aan de ruime 3-sprong gaat u 
scherp R (Koeweg). Vlak daarna aan de volgende 
3-sprong gaat u L (Aan de Voeëgelsjtang/rood/ 
blauw/geel). Aan de kruising gaat u R. 
 

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

U komt weer  bij de rode toren van Brasserie 
Heerlux, de sponsor van de wandeling, waar u 
binnen of aan het prachtig terras aan de vijver 
nog iets kunt eten en drinken.  

 
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.   

 


