
Rondwandeling over de Via Coriovallum langs de Muldersplas,  

Geleenbeek  en Vaesrade 

Startpunt: Parkeerplaats nabij Thullerkerkweg 17, 6365 AE Schinnen  

Lengte 5 km 

 

1. Met je rug naar de Mulderplas ga je links het pad langs de plas op. Ga bij brugje rechts 

rechtdoor. Het brugje gaat naar brasserie De Muldermolen. Bij Y-splitsing rechts het bospad in 

en met de bocht mee dit blijven tot T-splitsing. Hier gaan we links en lopen nu op de Via 

Coriovallum langs de Geleenbeek. Bij Y-splitsing rechts aanhouden en bij de volgende Y-

splitsing weer links.. Het brugje rechts negeren en de Geleenbeek blijven volgen. ( Net over het 

brugje links staan informatiezuiltjes over de mijnhistorie). 

2. Aan het einde van dit pad (bij Stelrad) links en na ca 50 mtr. rechts een klinkerweg op. Na ca. 25 

mtr. klinkerweg links en bij bordje “voetpad” rechts bospad in met aan de linkerkant weiland. 

Je loopt eerst door een stukje bos en daarna eerst over een smal graspad dat daarna een breed 

licht stijgend pad wordt. Je loopt op de kerk van Vaesrade. Bij T-splitsing met verharde weg 

rechts omhoog. 

3. Boven aan de T-splitsing rechts en daarna links (= Servatiusstraat). De Servatiuskerk ligt links. 

Aan het einde bij T-splitsing oversteken en rechts. Na Vaesrade 85 links pad in en rechtdoor de 

holle weg  omhoog. Boven bij de Y-splitsing rechts. Daarna bij infobord “a Smeetsbuuske” en T-

splitsing links graspad omhoog langs bosrand. We blijven het graspad naar beneden volgen en 

gaan voorbij klaphek rechtdoor op het bospad. Eenmaal beneden bij T-splitsing rechts veldweg 

omhoog die een stijgende holle bosweg wordt. 

4. Even extra opletten!! Als de holle bosweg ophoudt, bijna uit het bos, ga je scherp links over pad 

dat direct daarna 

naar rechts 

buigt. Rechts is 

een akker. Nog 

een keer 

opletten!! Aan 

de linkerzijde 

begint een bos 

en ca. 20 mtr. 

verder ga je links 

over het bos-

paadje dat recht-

door naar 

beneden 

slingert. Op het 

pad beneden 

rechts 

aanhouden met 

aan de linker-

kant uitzicht op het buurtschap Thull. Negeer een graspad rechts omhoog. Boven aan de T-

splitsing bij bankje links over graspad. Bij 3-sprong rechts over bospad dat even verder gaat 

dalen. Bij 4-sprong pad links dat een smalle asfaltweg wordt. Bij T-splitsing met spiegel links en 

na huisnummer 11 B rechts pad in. Je passeert hier 2 smalle ijzeren doorgangen. Bij T-splitsing 

rechts en na ca 100 m.  (= Thullerkerkweg)  zie je de  parking en Muldersplas. 

 


