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Tijdens deze heuvelachtige wandeling met verrassende paadjes wandelt u eerst even langs de Muldersplas 
en een stuk langs de Geleenbeek. Via een hol pad klimt u omhoog naar Puth en dan volgt u enkele 
prachtige graspaadjes langs Landgoed Wolhagen. U steekt een holle weg over en dan klimt u naar een 
mooi plateau. Via graspaadjes en door het bos komt u weer in Schinnen. Als laatste beklimt u de 
Krekelberg vanwaar u een mooi panorama heeft en dan daalt u af naar de brasserie met ruim terras. Neem 
voor onderweg drinken mee.  Dit is een verrassend mooie wandeling! 
 

Startadres: Brasserie de Muldermolen, Thullerkerkweg 17, Schinnen. (tel: 046-4234814). Geopend: 
Dagelijks vanaf 10.00 uur, dinsdag gesloten. Links van brasserie is een grote parkeerplaats. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,43 km  1.45 uur  48 m  96 m 

 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
tel:06-48166552
http://www.demuldermolen.nl/
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946. SCHINNEN 7,4 km 
 

1. Met uw rug naar de brasserie steekt u de 
doorgaande weg over en steek dan RD het 
houten bruggetje over. Voor de 2,4 ha grote  
Muldersplas gaat u R.    
 

(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”).  
 

Aan de Y-splitsing gaat u R over het bospad dat 
na 100 m naar links buigt. Aan de smalle 
asfaltweg gaat u R (oranje) met links van u de 48 
km lange Geleenbeek, die ontspringt in een put 
op het erf van Hoeve Benzenraderhof  in de 
buurtschap Benzenrade (Heerlen) en die bij 
Stevensweert in de Maas stroomt. Steek via 
zebrapad de voorrangsweg over en loop RD 
(oranje/paars) over het fiets- voetpad. Bij de hoge 
sirenepaal en klimtoestel, op schoolplein van de  
brede school St. Dionysius, gaat u bij zitbank 
scherp L over het asfaltpad met rechts de 
visvijver. Loop nu langs de vijver met zijn 
visstekken. Steek aan het eind van het pad en 
visvijver het fietspad over.  
 

(Hier staat rechts aan de vijver een infobord waar u 
alles te weten komt over de geschiedenis van de  
vijver).   
 

Loop nu via klaphek RD (oranje/paars) met 
meteen rechts van u een insectenhotel.   
 

(Als u hier voor het klaphek 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 bij tennishal zijpad rechts.    
 

2.  Negeer bij duplexwoningen zijpaadje rechts en 
volg verder het pad dat voor de Geleenbeek naar 
rechts buigt.  Volg dan het pad onder de brug 
door en loop verder RD langs de Geleenbeek.  
 

(Meteen na de brug ziet u links aan de overkant van 
de Geleenbeen de voormalige Heisterbruggermolen 
(1848-1939), waarvan het vakwerkgebouw nog een 
restant is). 
 

Aan de 3-sprong, met links een ijzeren hek, gaat u 
R de veldweg omhoog. Steek boven de asfaltweg 
over en loop bij verbodsbord RD (oranje) de 
veldweg omhoog. Negeer bospaden rechts. 
Boven loopt u het trappenpad omlaag. Beneden 
gaat u R het mooie holle bospad omhoog. Negeer 
zijpaden. Steek na 500 m boven in Puth bij groot 
wegkruis de doorgaande weg over en ga R over 
het fietspad omlaag.  200 m verder, waar links de 

graft eindigt, gaat u meteen voorbij lantaarnpaal 
nr. 1047 L het graspad omlaag.   
 

(In het weiland rechts staat het grote kunstwerk 
“Ceres”. Het is genoemd naar de oergodin van de 
Romeinen, de godin van de akkers en boeren. Zij 
zorgde voor de vruchtbaarheid van de akkers en voor 
voldoende graan, groenten en fruit.  Het is gemaakt 
door de kunstenaar Lo van der Linden uit Puth.   
 

Het staat op de plek waar vroeger het klooster van de 
Kleine Zusters van de H. Jozef stond. De congregatie 
vestigde zich hier in 1916 en startte  hier een 
zwakzinnigengesticht, dat bekend stond als het 
klooster “Op de Berg”. In 1966 werd het een 
dependance van het Sint Anna uit Heel. In 1982 
verlieten de zuster het klooster).  
 

Aan de  smalle asfaltweg bij stenen schuur 
horend bij wijngaard gaat u L omhoog.  
 

(Na ruim 50 m bij toegangspoort van wijngaard heeft 
u prachtig uitzicht.  
 

Meteen links passeert u hier de hooggelegen woning 
met in de tuin kunstwerken).  
 

Let op! Boven voor het eerst huis rechts en bij 
trafokast gaat u scherp R (Krekelkenspad) het 
trappenpad met leuning omhoog en meteen 
boven passeert u links de mooie camping “de 
Botkoel”. Na bijna 100 m bij (toren)valkenkast op 
paal buigt het pad naar links met rechts de grote 
wijngaard “de Thuller Gaard”. 200 m verder 
voorbij volgende (toren)valkenkast op paal buigt 
het pad rechts omlaag  met mooi uitzicht o. a. op de 
St. Dionysiuskerk in Schinnen 
 

(De torenvalken vangen de muisjes en mollen in de 
wijngaard).  
 

Na 400 m voorbij de (volgende) twee draaihekjes 
gaat u aan de 3-sprong bij houten wegwijzer RD 
(Holleweg) het steile bospad omhoog met meteen 
rechts een regenwaterbuffer. Negeer na bijna 100 
m boven bij klaphek zijpad rechts omlaag.  
 

(Na 50 m passeert u een zitbank (Peters’Benkske), 
een genietplekje, waar u mooi uitzicht heeft o.a. weer  
op de St Dionysiuskerk. 
 

Even verder voorbij picknickbank passeert u links 
een gietijzeren veldkruis met mooie tekst).  
 

4. Na trappenpad met leuning  gaat u beneden in 
de mooie smalle holle asfaltweg bij wegwijzer L. 
Meteen daarna gaat u bij bord “Geleenbeekdal” 
schuin R  het pad omhoog, dat vlak daarna boven 
een haakse bocht naar rechts en links maakt. 
Negeer zijpaden en blijf geruime het dalende en 
stijgende pad, dat nog enkele bochten  maakt en 
na 300 m langs de bosrand loopt, RD volgen.  
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Na bijna 700 m, bij de tweede zitbank, buigt het 
pad rechts omlaag en wordt een dalend asfaltpad 
met voor u mooi uitzicht o. a.  op de  kerktoren 
(1514) van de St. Lambertuskerk in Oirsbeek. 
Beneden bij zitbank steekt u de doorgaande weg 
over en dan gaat u  L over het grindpad met 
rechts een meidoornhaag 
 

4. Vlak daarna gaat u  bij wegwijzer R (Aan 
Theunisse gats)  over het grindpad richting 
Schinnen. Na 250 m, bij regenwaterbuffer/overlaat 
rioolwater,  buigt het pad naar links en even 
verder boven naar rechts met links afrastering 
akker en rechts struikgewas. U passeert een 
zitbank en negeer bijna 50 m verder bij 
bomenstrook zijpaadje links omhoog.  Vlak 
daarna aan de 4-sprong loopt u RD het pad 
omlaag richting Schinnen. 100 m verder bij de 
regenwateruitstroom/beekje de Kakkert gaat u RD 
met links van u het circa 3 km lange beekje. Na 
100 m gaat u L de stenen trap omlaag en steek 
via stapsteen het beekje over en loop boven RD 
over het bospad, dat modderig kan zijn.  Even 
verder buigt het pad naar rechts en volg dan het  
pad langs en door de bosrand. Aan de T-splitsing 
in het bos gaat u L. Aan de asfaltweg in Schinnen 
gaat u L. 

5. Vlak daarna aan de ongelijke 4-sprong loopt u  
RD (Kennedylaan).  Aan de 3-sprong gaat u R 
(Europastraat).  Na 200 m gaat u boven aan de 4-
ongelijke 4-sprong L (Moutheuvellaan). Aan de 
doorgaande weg (Altaarstraat) gaat u R omhoog. 
Meteen daarna gaat u voorbij huisnr. 50 bij 
verbodsbord L de smalle asfaltweg omhoog, die 
een stijgend graspad wordt. Aan de 3-sprong 
gaat u RD (oranje/paars) verder omhoog. Boven 
aan de 4-sprong op de Krekelberg bij zitbank 
(mooi uitzicht) en infobordje gaat u RD met rechts  
afrastering en links de bosrand.  
 

(Even verder passeert u links weer een zitbank met 
weer mooi uitzicht. Beneden ziet u al de 
Muldermolen).  
 

Het pad buigt rechts verder omlaag.  Beneden 
aan de T-splitsing bij gedichtpaal “Mariagrot” 
gaat u R het pad omlaag dat voorbij nauwe 
ijzeren doorgang een veldweg wordt. Aan de 
asfaltweg gaat u R en u komt meteen weer bij de 
Muldermolen, de sponsor van deze wandeling, 
waar u binnen of op het leuke terras, waar een 
molensteen staat,  nog iets kunt eten of drinken. 
Via de menukaart komt u alles te weten over de 
geschiedenis van de voormalig Muldersmolen. 

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.   

 
 

 


