429. SCHINVELD 9,4 km - 8 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze vlakke en schaduwrijke boswandeling door de Schinveldse bossen wandelt u langs enkele
fraaie vijvers. Aan het einde passeert u de Kattenkoelenvijver. Na 6 km kunt u pauzeren bij restaurant De
Lier, u passeert het terras Heerlux. Er staan onderweg enkele zitbanken en er grazen Hooglanders.
Tijdens of na regenval kan het zeer drassig zijn, doe dan waterdichte schoenen of laarzen aan. U kunt ook
starten bij restaurant De Lier. U kunt de route inkorten tot 8 km.
(U kunt deze route prima combineren met ROL-route 19 tot een totale lengte van 19 km).
Startadres: Parkeerplaats Bouwbergstraat 133, 6451 CL Schinveld.
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429. SCHINVELD 9,4 km - 8 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R.
Neem de eerste weg L (Heerenweg). Aan de
kruising bij houten wegkruis gaat u R
(Emmastraat) over de smalle klinkerweg. Aan de
3-sprong bij verkeersspiegel en links de
Heidedwarsstraat gaat u RD. Even verder bij twee
pilaren wordt de asfaltweg een grind- bosweg.
Negeer zijpaden. Aan de 3-sprong bij huis (nr. 63)
gaat u RD (blauw). (Even verder passeert u rechts
de visvijver van HSV Brunssum). Aan de 4-sprong
bij zitbank gaat u L (blauw/bruin). Aan de
T-splitsing bij zitbank gaat u R.
(Links passeert u de groeve Rüschergroeve, een
voormalige zand- en kleigroeve. Tijdens een
inventarisatie in 1999 werden in de groeve meer dan
200 verschillende plantensoorten aangetroffen).
Negeer klaphek links. Na 50 m gaat u L (bruin)
over het graspad langs het Rüscherbeekje.
(Als u hier 200 m RD loopt en aan de ongelijke
kruising met markeringspaal L een smal bospaadje
inloopt, komt u bij de grootste en dikste boom van de
Schinveldse bossen).
U loopt het bos in. Loop RD over het pad, negeer
zijpaden. U passeert rechts een ven. Volg het
avontuurlijke paadje RD richting het grote ven.
2. Aan de T-splitsing voor het grote ven, genaamd
de Kleiput, gaat u R (geel/bruin).
(U kunt hier eerst omlaag lopen naar het mooie
strandje. De waterplassen 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)
Aan de kruising met de brede grindweg gaat u L
(roze). (Links ziet u weer de grote vijver). Aan het
einde van de vijver gaat u aan de 3-sprong L over
het brede graspad, met links een mooi strandje.
Na 20 m negeert u zijpaadje rechts en volg RD het
bospad.
Negeer zijpaadjes links. Aan de
3-sprong gaat u RD (blauw/geel).
(Als er veel water door de greppel stroomt, loop dan
even beneden voor de greppel naar R en steek daar
de greppel over).
3. Aan de 4-sprong aan de bosrand gaat u R over
het brede pad door en langs de bosrand. Aan de
T-splitsing gaat u R (groen) verder langs de
bosrand. Negeer zijpad rechts bij houten hek en
loop geruime tijd verder RD (roze/groen) langs de
bosrand. Aan de 3-sprong gaat u RD, langs de

bosrand. Negeer meteen zijpad rechts en loop RD
(roze/5 sterren). Even verder loopt u aan de
3-sprong RD weer het bos in. Negeer zijpad
rechts (groen). Let op! 10 m verder gaat u L over
het smalle bospaadje. Negeer zijpaden rechts en
loop verder RD (rood). Aan de 3-sprong RD
(5 *****). Aan de bosrand gaat u aan de
T-splitsing R (5 ***** ).
4. Aan de T-splitsing gaat u L en u passeert de
ingang van het museumdorp “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 is tussen Tweede Paasdag en de laatste
zondag van oktober elke zondag geopend van 12 tot
17 uur. Groepen kunnen ook door de week
reserveren. Zeker eens bezoeken)
Na 20 m gaat u R (5 *****) over het bospad. Aan de
Y-splitsing gaat u R. Aan de 4-sprong gaat u R
(5 *****) over het asfalt- fietspad. Aan de kruising
gaat u L (groen/5 *****) over het asfaltfietspad/brede grindpad. Negeer zijpaden.
5. Waar het fietspad bij mooie boomzitbank (5,5
km) naar rechts buigt, loopt u RD (groen) richting
hoge grasheuvel (Bovenmeer).
(Als u wilt pauzeren of degene die de route
combineert met ROL-route 19 gaat hier R. Waar het
asfalt- fietspad naar links buigt, gaat u R en via
klaphek naast het veerooster komt u bij restaurant De
Lier (Van nov. t/m april op dinsdag gesloten). Dit is
ook de thuishaven van de Eerste Limburgse
Zweefvlieg Club (1934). Vanaf het achterterras kunt u
kijken naar het opstijgen (d.m.v. een lier) van de
zweefvliegtuigen. Vanuit De Lier vervolgt u de route
als volgt: Ga na het klaphek bij veerooster L over het
asfalt- fietspad. Waar het asfalt- fietspad bij mooie
boomzitbank naar links buigt, gaat u bij afsluitboom R
(groen) richting hoge zandheuvel. Ga nu verder bij de
volgende zin).
Bij de hoge grasheuvel buigt het pad naar links.
(Via het (grind)pad kunt de heuvel omhoog lopen.
Boven bij het Bovenmeer (73,70 N.A.P.) heeft u
rondom mooi uitzicht over o.a. de Schinveldse
Bossen.

Mogelijk ziet u beneden op het grote grasveld
grazende Schotse Hooglanders. Hier ziet u ook de
kerktoren in de Duitse plaats Gangelt wiens
bekendste inwoner Mercator was (topografisch
kaarten).
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L (groen).
Aan de 3-sprong voor weidegebied gaat u R
(groen). Aan de T-splitsing voor 2-stammige
boom gaat u L en volg het pad dat een eindje
verder rechts omlaag buigt. (U verlaat hier de
groene route). Beneden gaat u door het klaphek en
u komt bij de visvijvers van H.S.V. de Hering. Ga
nu L over het asfaltpad met rechts de grote vijver
en links een kleinere visvijver.
(Mensen met honden, moeten met de aangelijnde
hond hier L langs de kleinere vijver lopen).
U komt bij de mooie uitspanning “Boven Water”
met het mooie terras aan de vijver. Bij de inuitgang van uitspanning Boven Water met de
hoge rode toren verlaat u het vijverterrein en
loopt u RD over de asfaltweg langs de
parkeerplaats.
(Als u hier 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).
6. Meteen 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). Negeer
zijpaden. Na ruim 400 m gaat u aan de kruising
van veldwegen bij dierenparkje R (geel/groen).
Vlak daarna aan de kruising bij stenen veldkruis
op sokkel en zitbank gaat u RD. Negeer zijpaden
en blijf de veldweg, die na bijna 600 m een
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bosweg wordt, geruime tijd RD (blauw) volgen.
Na 700 m gaat u aan de 4e kruising
Heereweg/Julianstraat L. Negeer zijpad links. Aan
de 3-sprong gaat u R (blauw/Heidedwarsstraat).
6a. Aan de 3-sprong voor breed ijzeren hek, gaat
u L (blauw). Aan het einde op de T-splitsing gaat
u R (blauw) over de brede grindweg. (Hier heeft u
eerder gelopen). Na 100 m, nog vóór de twee
pilaren, gaat u L (zwarte pijl van mountainbike
route) over het bospad. Steek de voorrangsweg
over en loop bij de bordjes “Fietspad” en ”Dal
van de Rode Beek” RD over het bospad.
(Degene die de 8 km loopt, gaat hier R terug naar de
parkeerplaats).
Negeer zijpad links omlaag. Aan de kruising bij
bungalowpark Brenkberg gaat u L (blauw)
omlaag. Aan de 4-sprong gaat u RD verder
omlaag.
Kruising RD. Vlak daarna bij
wandelmarkeringspaaltje gaat u R over het smalle
bospad.
(U verlaat hier de blauwe route. Links ziet u de Ring
Parkstad waaronder door de Roode Beek stroomt.
Een eindje verder ziet u links in de verte de
vrijstaande hoge ranke klokkentoren van de
Gregorius de Grote kerk in Brunssum).
Blijf dit slingerend bospaadje RD volgen tot aan
de 4-sprong bij brug over de meanderende Roode
Beek waar u R het bospad omhoog gaat. Aan de
5-sprong gaat u RD (blauw) omhoog.
7. Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong bij
bordje “Dal van de Rode Beek” RD het bospad
steil (even) omhoog. (U verlaat hier de blauwe
route). Negeer zijpaden en volg boven het pad RD.
Bij het bungalowpark met pad mee naar L. Aan de
voorrangsweg komt u weer bij de parkeerplaats.
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