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Afwisselende wandeling tussen
Amstenrade – Oirsbeek en Schinnen
Harry Boelen, Maastricht
Deze afwisselende wandeling voert u, over vaak verassende paden, door een mooi stukje Limburgs
landschap tussen de plaatsen Amstenrade, Oirsbeek en Schinnen. We beginnen de wandeling met
een bezoek aan het kasteelpark van Amstenrade. (Openingstijden 10.00 u. – 16.00 u. in de winter en
10.00 u. – 18.00 u. in de zomer.) Vervolgens wandelen we naar Oirsbeek waar we door het nieuwe
natuurgebied van de voormalige grindgroeve struinen. Via het beekdal van de Kakkert bereiken
we Schinnen waar we langs de romantische Mulderplas wandelen. Via Tull keren we dan terug naar
ons startpunt in Amstenrade. We starten de wandeling vanaf de parkeerplaats bij het kasteel van
Amstenrade gelegen aan het begin van de Hagendorenweg nr.1.
De wandeling
Vanaf de parkeerplaats aan de Hagendorenweg (Punt 1)
lopen we naar de voorrangsweg. We lopen dan al meteen
voorlangs de toegangspoort van kasteel Amstenrade.

steeds volgen en lopen om het weiland heen. Op het hoogste
punt zien we links achter de rustbank een vreemdsoortig
mergelstenen bouwwerk.
Dit mergelstenen bouwwerk met de naam “Kloes” is in 1815 als
quasi ruïne aangelegd op het hoogste punt van het park.
Waarschijnlijk stond vóór die tijd op deze plek een tempeltje.

Kasteel Amstenrade

Kasteel Amstenrade dateert in zijn huidige vorm van 1788. Het
werd gebouwd in opdracht van een rijke Luikse bankier. Kasteel
Amstenrade is een van de mooiste voorbeelden van neoclassicisme
in Nederland.
We gaan naar rechts en blijven de hoofdweg ca. 300 meter
volgen. Hier nemen we de Poststraat naar rechts en nemen na
enkele meters het poortje naar rechts het kasteelpark in.
Het kasteelpark is aangelegd tussen 1815 en 1821 in de zogenaamde Engelse Landschapsstijl. Deze stijl wordt gekenmerkt
door zijn natuurlijke bossages en boomgroepen rond een groot
gazon waardoor fraaie doorzichten ontstaan.
We houden meteen op de splitsing links aan. Een pad naar
rechts negeren we. We blijven onze langzaam stijgende weg

De Kloes

We blijven onze grindweg verder om het weiland heen vervolgen. Een klappoortje naar links negeren we. Op het einde
van het weiland nemen we het pad naar rechts. (rechtdoor is
privé) Op de dwarsweg gaan we naar links. We verlaten het
kasteelpark weer door het bekende poortje. We gaan even
naar links, gaan op de verkeersweg even naar rechts en steken
bij het verkeerslicht naar links de zebra over. Dan gaan we
even naar links en meteen weer naar rechts en zijn op het
Raadhuisplein. Hier nemen we weer meteen de weg naar
rechts. Op het kruispunt blijven we over de Putstraat rechtdoor
lopen. Op de dwarsweg gaan we naar rechts en nemen dan
meteen de Beckstraat naar links.
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De St. Geertruidsstraat naar links negeren we. Op de
dwarsstraat bij Basisschool De Verrekijker gaan 20 meter
naar rechts en nemen dan het voetpad naar links. We lopen
nu door het natuurgebiedje De Gatsweide. Op de Y – splitsing
houden we rechts aan. Een paadje naar links negeren we. Bij
een rustbank verlaten we het natuurgebied via een poortje
naar rechts. (Punt 2) Op de smalle asfaltweg gaan we naar
rechts. We blijven de weg tot het einde volgen. Op het
kruispunt in Oirsbeek blijven we rechtdoor lopen over het
wandelpad. We houden even links en rechts aan en blijven
rechtdoor lopen richting de speeltuin die we rechts van ons
passeren. Op de ongelijke kruising blijven we rechtdoor lopen.
De St. Lambertusstraat naar rechts negeren we. Op het
volgende kruispunt gaan we naar links en lopen het centrum
van Oirsbeek binnen. Op de ongelijke kruising vóór de kerk
nemen we de Raadhuisstraat naar rechts. Op het kruispunt
blijven we rechtdoor lopen. We negeren de straat naar links
en blijven over de Boompjesweg rechtdoor lopen en passeren
de Fatimagrot.

De Fatimagrot van Oirsbeek

De Fatimagrot is in de jaren 1945 – 1946 gebouwd op initiatief
van de inwoners van Oirsbeek uit dankbaarheid voor het einde
van de oorlog waar Oirsbeek redelijk ongeschonden doorheen
is gekomen. De grot is opgetrokken uit Kunradersteen.
We blijven de Boompjesweg naar boven volgen. Als we boven
zijn nemen we de onverharde weg naar links en via een
klappoortje komen we in een nieuw natuurgebied waar
eens een grindgroeve was gevestigd. (Punt 3)
Eens was hier een zand- en grindgroeve. Vanaf de jaren zeventig
van de twintigste eeuw werd de groeve in gebruik genomen als
stortplaats en gedurende de daarop volgende jaren volgestort
met afval. Tussen 2000 en 2001 is het gehele terrein afgedekt
met een ondoorlatende folie en een schone grondlaag en ten
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slotte beplant. Sinds 2005 is het gebied opengesteld als wandelgebied. Bovenop de heuvel bevind zich nu een uitzichtpunt met
een schitterend panorama.

Nieuw ingericht natuurgebied

Op de dwarsweg gaan we naar rechts. Na ca. 80 meter
nemen we de weg naar links richting het hoogste punt. We
hebben vanaf dit hoogste punt een prachtig uitzicht over de
wijde omgeving. We kunnen hier niet verder en dalen weer
via het trappenpad terug naar de dwarsweg. Hier gaan we
naar links over de licht dalende grasweg. De weg draait naar
links en we negeren in de bocht het klappoortje naar rechts.
We blijven nu onze grasweg onderlangs de heuvel volgen.
Het klappoortje naar rechts richting de Beukenberg negeren
we. Al snel draait onze weg met een scherpe bocht, bij een
rustbank en een insectenhotel, naar links. Ca. 100 meter verder
nemen we het trappenpad naar rechts. We passeren een
klappoortje en via een volgend trappenpad bereiken we een
klinkerweg. Hier gaan we naar rechts. Op de dwarsweg gaan
we naar rechts. De weg draait naar links en daalt. We blijven
de weg tot helemaal beneden op de dwarsweg volgen.
Hier gaan we naar rechts en houden op de splitsing meteen
links aan. Een weg naar links negeren we en we lopen over
de Köllerstraat rechtdoor. We passeren het plaatsnaambord
van Oirsbeek. We nemen de eerste veldweg naar links, een
grindweg die later een grasweg wordt. We lopen langs een
wateropvangbekken en blijven de grasweg steeds volgen.
We negeren een smal paadje naar links en even verder komen
we op een dwarspad. Hier gaan we een paar stappen naar
links en nemen dan het bospad naar rechts. Bij het beekje
gaan we even naar rechts en dan naar links en hebben dan
het beekje links van ons stromen. We lopen nu door het
beekdal van de Kakkert. (Punt 4)
Het beekje de Kakkert ontspringt in Oirsbeek en loopt door Schinnen,
om uit te monden in de Geleenbeek. Langs de oevers van de
Kakkert is in de loop der tijden een mooi natuurgebiedje ontstaan.
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De “oude” Muldermolen werd omstreeks het jaar 1331 gebouwd.
Het was een onderslagwatermolen die diende als korenmolen
om graan te malen. Eind jaren ’50, begin jaren ’60, werd het
gebied rondom het pand opgekocht door de staatsmijnen.
De bewoners van de molen werden in de gelegenheid gesteld
om een nieuw pand te bouwen. Zodoende werd de huidige
Muldermolen gebouwd.
We steken de verkeersweg recht over, een smal paadje, het
bruggetje over en we komen aan de rand van de Mulderplas.
We gaan hier naar links.
Beekdal van de Kakkert

We negeren het keientrapje naar links het beekje over en
blijven het beekje verder rechtdoor volgen. Na een paar
honderd meter komen we opnieuw bij een keientrapje, nu
met leuning, het beekje over. Hier steken we het beekje over
en lopen dan rechtdoor het bos binnen richting Oirsbeek.
We komen dan al snel op een dwarspad. Hier gaan we naar
rechts en we bereiken een verkeersweg aan de rand van een
woonwijk in Schinnen. We gaan hier naar links en blijven
deze weg, de Moutheuvellaan, bergopwaarts volgen.
We negeren alle zijstraten naar links en rechts en blijven
onze weg volgen tot op een dwarsweg, de Altaarstraat. Hier
gaan we even naar rechts en nemen na huisnummer 50 de
weg naar links. Een grasweg naar rechts negeren we. Op
deY – splitsing aan de rand van het bos houden we links
aan. We lopen nu door een smalle beukenlaan die we tot het
einde blijven volgen. Bij een weiland, een camping, draait
ons pad naar rechts om het weiland heen en na een lange
linkse bocht nemen we het pad schuin terug naar rechts.
(Punt 5) We dalen af door een holle weg en beneden draaien
we naar links om het weiland heen. We blijven het pad nu
volgen tot op de verkeersweg met rechts de Muldermolen.

De Muldermolen

Loze vissertjes aan de Mulderplas

De Mulderplas is een voormalige slikvijver van de voormalige
staatsmijnen Emma en Hendrik. Jarenlang was dit gebied zwaar
verontreinigd en was het oppervlak rondom de vijver bedekt met
een dikke zwarte laag kolenslik. In 1984 vond een sanering van
het gebied plaats en werd het hele gebied omgevormd tot een
mooi natuurgebied.
Na een 40 tal meters verlaten we al de Mulderplas en gaan
naar links naar de asfaltweg. We volgen deze asfaltweg
naar rechts. Na ca. 100 meter nemen we het voetpad links
omhoog. Het pad brengt ons op een asfaltweg en hier gaan
we naar links. Na ca. 100 meter nemen we de doodlopende
weg naar rechts. Het asfalt gaat al snel over in een bosweg.
Na 80 meter gaan we op het kruispunt naar rechts. De weg
slingert omhoog door het bos. Aan de rand van het bos
gaan we op het dwarspad naar rechts. Het pad draait naar
links naar beneden waar we een smalle asfaltweg bereiken.
Deze steken we recht over en lopen bovenlangs de grote
zwerfkeien. (Punt 6)
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Oorlogsmonument

Vlak bij deze plaats kwamen in een akker op 24 november 1944
acht mensen( 2 volwassenen en 6 kinderen) om het leven.
Aan het einde van de tweede wereldoorlog ontdekten de twee
volwassenen en de zes kinderen een munitiedepot. Toen zij een
deel van de munitie op een karretje wilden laadden, ontplofte
het geheel. De slachtoffers zijn in een collectief graf op de
R.K. Begraafplaats van Schinnen begraven.
Hier nemen we het Vaesradervoetpad naar links omhoog.
We blijven dit pad tot boven volgen en gaan dan op de
dwarsweg naar links. Op de Y – splitsing houden we links
aan. We passeren links het Natuurcompensatiegebied “A
Sjmeetsbuusjke”.

Natuurcompensatiegebied “A Sjmeetsbuusjke”

We blijven de weg volgen tot op de dwarsweg, de Zandbergweg. (Punt 7) Hier gaan we naar links. We blijven deze
grindweg nu volgen tot aan de verkeersweg. Deze steken
we voorzichtig recht over en lopen dan over de Hommerterveldweg rechtdoor. De weg brengt ons op een smalle
asfaltweg. (Punt 2) Hier gaan we naar rechts. We blijven de
weg volgen tot even voorbij de zendmast en nemen daar
het voetpad naar links. We blijven het tegelpad volgen tot
op de dwarsweg. Hier gaan we naar rechts. We blijven deze
weg volgen tot aan de drukke verkeersweg en gaan hier
naar links. We lopen deze weg helemaal uit, gaan op de
dwarsweg naar rechts en zijn dan terug op de parkeerplaats
waar we onze wandeling gestart zijn.
Foto’s van de schrijver
Routekaartje: Rim Beckers
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