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Tijdens deze vlakke route rolt u over over een mooie voetpaden langs de Krekelberg naar de Mulderplas 
waar enkele zitbanken staan. Neem wat brood mee voor de eenden. De terugweg gaat langs de 
Geleenbeek. Een aantal paden zijn onverhard maar men kan er goed rollen.  Bij de Krekelberg loopt de weg 
omhoog maar is nog te doen.  Ook passeert u Brasserie de Muldermolen voor een pauze. Let op! Deze 
route is voor een rolstoeler alleen niet mogelijk, wel met een hulp persoon er bij. 
 

Startadres: Café Zaal ’t Schöpke,  Nagelbeek 4 , Schinnen- Beekdaelen.                                            
(Tegenover het café is een parkeerplaats). 
 

Bij brasserie de  Muldermolen kunt u pauzeren.

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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ROL-route 13. Schinnen 3,7 km 
 
1. Met uw rug naar het café gaat u L. Steek de 
spoorlijn Heerlen-Sittard over. Vlak daarna aan de 
4-sprong gaat u RD (Veeweg).  
 

(Links ziet u de fabriek Canisius waar het typische 
Limburgse streekproduct siroop wordt gemaakt).  
 

Negeer zijwegen. Na 400 m, meteen na de brug  
over de Geleenbeek gaat u R (oranje/paars) door 
het klaphek.  
 

(Meteen voor de  brug ziet u links de voormalige 
Heisterbruggermolen (1848-1939), waarvan het 
vakwerkgebouw nog een restant is).   
 

Volg nu pad, dat even verder naar links buigt,  
met rechts de beek.  
 
(De 48 km lange Geleenbeek ontspringt in een put op 
een boerenerf in het buurtschap Benzenrade 
(Heerlen) en mondt vlakbij Stevensweert in de Maas 
uit).  
 

Negeer zijpaden links. Na 500 m bij insectenhotel 
klaphek gaat u door het klaphek en ga dan L over 
het fietspad met rechts visvijver met visstekken.  
 

(Via infobord komt u alles te weten over de visvijver 
genaamd De Oude Markt 
 

Als u meteen na het klaphek 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).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD verder langs de 

visvijver. Steek bij de basisschool St. Dionysius 
via zebrapad de voorrangsweg over en ga L over 
het trottoir. 
 

2. Negeer zijwegen. Na 250 m gaat u in het 
centrum van Schinnen R (Dorpstraat) de 
doorgaande weg omhoog. Na bijna 150 m gaat u 
R (Achter de kerk) omhoog. Negeer meteen 
klinkerweg links (Deken Keulenplein) omhoog 
richting pastorie (1759), rijksmonumentale H. 
Dionysiuskerk en het kunstwerk “levensboom”.  
 

(De breukstenen onderbouw van de toren stamt uit 
begin 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). 

 

Ruim 50 m verder passeert u rechts (nr. 3) de 
voormalige kapelanie annex kosterwoning (1904))  
Vervolgens passeert het grote kerkhof en de 
mooie gevel (huisnr.6) uit 1738. Bij huisnr. 7 
genaamd Kapelhof (1651)  rolt u RD en u verlaat 
de bebouwde kom. Na 200 m passeert u beneden 
brasserie de  Muldermolen. 50 m. verder gaat u R 
(oranje/paars) over de grindweg naar de invaliden 
parkeerplaats bij de Mulderplas.  
 

(De Mulderplas is de voormalige 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). 
 

3. Ga hier R (oranje) met links de vijver. (Hier 
staan twee zitbanken, een leuk pauzeplekje met mooi 
uitzicht over de vijver). Negeer houten brug rechts.  
Aan de Y-splitsing gaat u L (oranje) verder langs 
de vijver en u passeert meteen een zitbank.. Aan 
de volgende 3-sprong bij zitbank gaat u R. 
Meteen daarna gaat u bij infobord en zitbank R 
over het asfaltpad met links beneden de 
Geleenbeek. Negeer zijpaden.  
 

(Na 200 m passeert u rechts een pompstation dat het 
water van het lager gelegen moeras in de hoger 
gelegen Geleenbeek kan pompen).   
 

Steek na 500 m via zebrapad de voorrangsweg 
over en loop RD over het voet- fietspad met 
rechts de basisschool St. Dionysius en ven 
verder links de visvijver. Aan de 3-sprong gaat u 
R (oranje). Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u 
R (oranje) over de smalle asfaltweg/fietspad met 
links de Geleenbeek. Negeer zijpaden rechts. 
Steek de voorrangsweg over en ga L over het 
trottoir en steek via brug de beek over   
 

4. Na 100 m gaat u R (fietsroute 8) over de smalle 
asfaltweg. Negeer zijweg links. Volg aan het eind 
de asfaltweg RD, die naar links buigt en dan 
Vonderstraat heet. Negeer zijweg rechts.  Aan de 
T-splitsing voor spoorlijn gaat u R. Neem de 
eerste weg L en via de spoorwegovergang komt u 
weer bij het café waar u nog iets kunt 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.   
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