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Tijdens deze wandeling met wat heuvels wandelt u door een mooie holle weg en paden naar het gehucht 
Wolfhagen.  Dan over de mooie Krekelberg naar de Mulderplas en het gehucht Thull.  De terugweg gaat 
door het prachtige Geleenbeekdal met mooie stukjes langs de Geleenbeek.  Neem voor onderweg proviand 
mee, er staan voldoende zitbanken. Ook passeert u Brasserie de Muldermolen, een leuke pauzeplek 
Voorbij punt 4 is een zitbank met mooi uitzicht.  Start de route na 14.00 uur dan kunt u aan het eind lekker 
eten. 
 
 

 
 
Startpunt: Snackpoint Puth, Kerkweg 77, Puth. Tel: 046-8885649.  Geopend: Dinsdag t/m zondag van 16.30 
tot 21.00 uur.    
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,14 km  2.40 uur  52 m  117 m 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://www.facebook.com/SnackpointPuth
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532. PUTH 11,1 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u L. Meteen 
daarna gaat u R (Beatrixstraat).  Aan de T-
splitsing  gaat u R.  Aan de kruising gaat u L 
(Irenestraat).  Aan de volgende kruising RD. Aan 
de T-splitsing gaat u R (Onderste Puth). Negeer 
zijweg rechts. Aan de ongelijke 4-sprong bij 
muurkruis gaat u L (Steenstraat). Bij huisnr. 18 
gaat u RD over het fietspad. U passeert 2 
boerderijen. Na circa 200 m gaat u bij stenen 
wegkruis (1941) en zitbank R over de smalle 
asfaltweg.  
 

(Een eind verder ziet u rechts in de verte bij helder 
weer de kerk en watertoren (de Reus) van Schimmert 
en links de Afcent communicatietoren in Brunssum).  
 

De smalle asfaltweg wordt een prachtige dalende 
holle weg. Negeer veldweg rechts omhoog. Let 
op! Negeer zijpad scherp links omhoog en ga dan 
meteen daarna R (blauw) het trappenpad omhoog 
en volg boven het pad tussen de afrasteringen 
door.  
 

(U passeert een veldkruis en een zitbank. Hier heeft 
u bij zitbank  mooi uitzicht. Voor u ziet u de kerktoren 
van de St. Dionysiuskerk in Schinnen. Schuin rechts 
ziet het grote reclamebord langs de autoweg A-76).   
 

Negeer pad naar links en loop RD door het bosje 
waar het pad naar links buigt. Negeer zijpad links  
en loop RD door het bosje omlaag. Bij wegwijzer 
gaat u links omlaag richting Wolfhagen. 
 

2. Aan de asfaltweg in de buurtschap Wolfhagen 
gaat u L. Meteen daarna gaat u R over het 
grindpad door het Wolfhagerbos. Waar het 
grindpad naar rechts buigt, gaat u RD en steekt u 
via stapstenen het beekje genaamd de Kakkert, 
een zijbeekje van de Geleenbeek, over. Ga nu 
meteen R over het onverharde pad, dat een eindje 
verder weer een grindpad wordt. Aan de 
asfaltweg gaat u L en u loopt Schinnen binnen. 
Aan de  T-splitsing gaat u L (Moutheuvellaan). 
Negeer zijwegen  en blijf de Moutheuvellaan RD 
volgen Voorbij rechts staande voormalige 
mijnwerkerswoningen gaat u aan de doorgaande 
weg  R omlaag. Meteen daarna Bij huisnr. 50 gaat 
u L (oranje) de smalle asfaltweg omhoog, die 
even verder een stijgend graspad wordt. Negeer 
breed graspad rechts en loop RD richting 
Krekelberg.  
 

(Even verder heeft u rechts weer mooi uitzicht op de 
rijksmonumentale St. Dionysiuskerkkerk in Schinnen, 
waarvan het oudste gedeelte uit de 12e eeuw stamt). 
 

3. Boven aan de 4-sprong bij zitbank gaat u L 
(paars/oranje). Negeer zijpaden en blijf het 
bospad in het bos boven op de Krekelberg RD 
door de “beukenlaan” volgen. Boven aan de 

bosrand bij toegangshekje camping buigt het pad 
rechts langs de bosrand met links natuurcamping 
Hoeve Krekelberg. Een eindje verder buigt het 
pad links omlaag. Beneden aan de omgekeerde 
Y-splitsing gaat u scherp R (oranje) het bospad 
omlaag. Negeer zijpaadjes en volg het mooie 
holle dalende pad RD. Beneden aan de asfaltweg 
gaat u L (oranje/paars). (Hier ligt rechts brasserie 
de Muldermolen, een mooi pauzeplek). Na 50 m gaat 
u R (oranje/paars) de invalide parkeerplaats op bij 
de Mulderplas.  
 

(Rechts aan de vijver staan enkele zitbanken om te 
pauzeren. Dit is de oude slikvijver van de 
Staatsmijnen  Emma en Hendrik, 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).  
 

Op de parkeerplaats gaat u L (paars) over het pad  
met rechts de visvijver. Negeer zijpad rechts. 
Boven gaat u L over het vlonderpad/brug waar u 
boven het infobord “Vlindervlonder” passeert. U 
verlaat de brug en loop RD over het verharde 
smalle pad met rechts het asfalt- fietspad.  Na 100 
m steekt u in de buurtschap Thull bij rechts 
gelegen bierbrouwerij Alfa (1870), één van de 
brouwerijen waar Limburg trots op is, schuin R 
de asfaltweg over en loopt u rechts van het 
wegkruis (1872/zie infobordje) bij huisnr. 17 A en 
bij verbodsbord 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.    
 

Tegenover de brouwrij ligt Brasserie Bie de Bron, een 
leuke pauzeplek met groot terras Op de 
bovenverdieping is een gadget shop waar u allerlei 
leuk hebbedingetjes van de Alfa kunt krijgen).   
 

4. 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).  
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Omhoog lopend maakt het pad een bocht naar 
rechts en meteen naar links. (Hier heeft u mooi 
uitzicht). Negeer bospaden rechts. 
  

Boven aan de T-splitsing in het bos gaat u R 
(rood). Negeer zijpaden.  
 

(Een eind verder heeft u bij zitbank mooi uitzicht over 
Vaesrade. Nog een eindje verder ziet u links de Sint 
Bavobasiliek in Nuth).  
 

Aan de 3-sprong loopt u verder RD (rood) 
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u L 
(rood) de smalle asfaltweg omlaag. Aan de 
voorrangsweg gaat u R (Kathagen) over het 
fietspad. Steek via brug de Geleenbeek over en 
ga meteen R over de rustige klinker- asfaltweg 
(fiets- voetpad) met rechts de 48 km lange 
Geleenbeek, die vlakbij Stevensweert in de Maas 
stroomt.  
 

(U kunt hier ook voor de brug bij betonen trafokast 
door het klaphek gaan en volg dan geruime tijd het 
gras- grindpad met links de Geleenbeek. Na 1 km 
gaat u R de asfaltweg omhoog).   
 

U passeert een zitbank en infobord en een  eindje 
verder buigt de asfaltweg links omhoog het bos 
in.  Volg boven nu geruime tijd de brede rustige 
asfalt– bosweg (fietspad) RD met rechts beneden 
de Geleenbeek. 
 

(U loopt nu over het traject van de voormalige 
mijnspoorlijn Brunssum – haven Stein).   
 

Na 800 m gat u aan de 3-sprong bij zitbank en 
Reuzenmijnlamp gaat u R de smalle asfaltweg 
omlaag. 
 

(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). 
 

Steek via brug de Geleenbeek weer over en 
negeer meteen zijpad rechts.  **** Meteen daarna 
gaat u R de trap met leuning omhoog. Boven 
loopt u RD over het mooie vlonderpad door het 
riet en biezenveld en u passeert het infobord 
“Rietpad”.  
 

(Bij zitbank, die op het vlonderpad staat, ziet u de 
hoge fusten van de Alfa bierbrouwerij (1870)). 
 

5. Aan de T-splitsing steekt u de smalle asfaltweg 
over en gaat u L over het verharde pad.  Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u R verder over het 
onverharde pad langs de smalle asfaltweg met 
links beneden de Geleenbeek. Negeer zijpaden en 

volg geruime tijd RD de smalle asfaltweg het pad 
met links beneden de Geleenbeek.  
 

(Na 400 m passeert u rechts een pompstation dat het 
water van het lager gelegen moerasgebied in de 
hoger gelegen Geleenbeek kan pompen).  
 

Na ruim 600 m steekt u via zebrapad de 
voorrangsweg over en loop RD (oranje/paars) 
over het voet- fietspad met rechts de basisschool 
St. Dionysius en even verder links de visvijver 
“Oude Markt”. Aan de 3-sprong bij zitbank voor 
Brasserie Peil 5 gaat u L.  
 

(Een mooie pauzeplek met terras. Indien gesloten ga 
dan aan de 3-sprong R. Loop aan het eind van het 
pad RD over de asfaltweg. Aan de T-splitsing gaat u 
L (Dorpsstraat)  en u komt bij brasserie Bie de Sjuut, 
ook een gezellige pauzeplek (300 m)).  
 

Meteen daarna, voorbij infobord waar u alles te 
weten komt over de visvijver, en waar de smalle 
asfaltweg naar links buigt, gaat u R via klaphek 
over het pad langs het insectenhotel en met links 
de meanderende Geleenbeek. 
 

(Als u hier voor het klaphek meteen L 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).  
 

Negeer zijpaden  rechts  en volg RD het pad, dat 
na 400 m bij duplexwoningen links omlaag buigt. 
 

6. Na 500 m voor de Geleenbeek buigt het pad 
naar rechts.  Volg het pad onder de brug door en 
loop verder RD met links de Geleenbeek.  
 

(Meteen na de brug ziet u links aan de overkant van 
de Geleenbeek de voormalige Heisterbruggermolen 
(1848-1939), waarvan het vakwerkgebouw nog een 
restant is. Naast deze molen stond de inmiddels 
verdwenen schorsmolen  (1863-1933)). 
 

Na 400 m gaat u aan de 3-sprong bij ijzeren hek 
(20 m voor  zitbank) R de veldweg omhoog.  Steek 
aan de rand van Sjènne/Schinnen  de  smalle 
asfaltweg over en loop RD de veldweg omhoog.  
Negeer zijpaden.  Na 300 m gaat u boven het 
trappenpad met leuning omlaag. Beneden gaat u 
R het holle bospad omhoog. Negeer  zijpaden. Na 
500 m gaat u bij groot wegkruis L over trottoir 
langs de doorgaande weg. Na 150 m komt u links 
bij Snackpoint Puth, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog heerlijk kunt eten of 
gewoon een lekker kopje koffie drinken. De zaak 
is knus ingericht en de gerechten zijn van zeer 
goede kwaliteit. Aanraders zijn de gegrilde kip en 
de goulashschotel. 

 
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.   


