
4,8 km

1:12 uur

360 calorieën

32 meter

Fotowandeling  Mijnspoorpad



Met uw rug naar De Muldermolen, steekt u aan de 
overkant van de straat (ietwat links voor u) het bruggetje 

over naar de mooie Mulderplas. Honden mogen hier 
helaas niet zwemmen, even verderop wel :)

Ga aan de overkant van het bruggetje naar rechts 
en volg het bospad langs het oranje paaltje.



Ga bij de T-splitsing naar links

Houd bij de eerstvolgende splisting rechts aan, 
u ziet nu een oranje paaltje en een verhard 

fiets-/wandelpad. Ga op de splitsing van het 
onverharde met het verharde pad naar links.



Ga bij de T-splitsing naar rechts en volg uw weg over 
het bruggetje. Honden mogen hier lekker zwemmen.



Aan de overkant van het water (nèt voordat u het Oude 
Mijnspoorpad op gaat) ziet u grijs/gele paaltjes. Op al 

deze paaltjes ziet u aan de ene kant een afbeelding met 
een educatieve vraag over de mijnen en aan de andere 

kant het antwoord. Als u de paaltjes naar beneden volgt, 
komt u bij de oude mijnlamp uit. Tip: druk op de knop.



Na een paar 100 meter ziet u aan de rechterkant dit bord. 
Lees hier meer over het Geleenbeekdal project en het 

Mijnspoorpad. Volg daarna het pad verder.

Vervolg uw weg weer verder de heuvel omhoog totdat u 
bij de T-splitsing (het Oude Mijnspoorpad) bent en ga dan 
naar links. Volg het gehele Mijnspoorpad en buig aan het 

eind naar links onder.



Na 100 meter ziet u de drukkere weg 
die over de Geleenbeek loopt.

U gaat hier links het water over en blijft rechtdoor lopen 
tot voorbij “uitvaartcentrum van den Hout” 



Neem de eerste straat links “Thullerweg” 
en loop deze omhoog

Bovenaan, net voor de drempel, neemt u 
de eerste straat rechts, richting het bos.



Bij de eerste aftakking gaat u rechtdoor.

Bij de volgende splitsing, houdt u rechtdoor/rechts aan.



Na een paar honderd meter ziet u aan de linker kant dit 
bord in het weiland staan. Ga hier links het weiland in.

Geniet hier even lekker van het uitzicht.



Het bankje staat voor u klaar :)



Als u lekker uitgerust bent, vervolg dan uw weg naar 
beneden door het weiland. Onderaan ziet u dit hekje. Ga 
door het hekje, houdt links aan en volg het verharde pad.

Bij dit bord gaat u rechts omhoog, richting het bos.



Bij het paarse paaltje gaat u links om de dikke boom 
heen en volgt u het bospad helemaal naar beneden.

U bent nu in Thull op het verharde pad uitgekomen.



Ga op de T-splitsing links.

Na 100 meter ziet u rechts dit bospaadje. 
Ga hier naar beneden.



Het bospaadje komt uit op de verharde “Thullerkerkweg”. 
Houdt op deze weg rechts aan en dan ziet u verderop aan 

de rechterkant De Muldermolen alweer liggen.



Thullerkerkweg 17 Schinnen
046-423 48 14

info@demuldermolen.nl
www.demuldermolen.nl

www.facebook.com/demuldermolen

Ik hoop dat u genoten heeft van deze wandeling. 
Uiteraard bent u van harte welkom om nog iets lekkers 

te komen nuttigen en ons te vertellen wat u van 
de wandeling vond.

Met gastvrije groet,
Severine Ruijters
De Muldermolen


