
5,5 km

1:22 uur

311 calorieën

33 meter

Fotowandeling  Wolfhagen



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 links.



Loop door totdat u de parkeerplaats bereikt 
en ga dan rechtdoor het paadje in.

Houdt bij de eerste splitsing rechts aan 
(De Mulderplas blijft rechts van u).



U volgt het pad langs het bankje en bij de volgende 
splitsing ziet u links een paars paaltje. Volg bij deze 

splitsing het pad naar links.

U komt uit op het verharde pad. Blijf deze volgen 
en ga verderop met de bocht mee naar rechts.



Ga bij de volgende splitsing naar rechts, u verlaat nu het 
verharde pad. Volg dit pad links om De Mulderplas heen 
totdat u aan de linkerkant van u weer De Muldermolen 

en het bruggetje ziet. Steek het bruggetje over.

Aan de overkant van de straat ziet u nu het onverharde pad 
dat naast De Muldermolen richting het bos loopt. Volg het 
pad. Negeer de aftakking naar links, u blijft het pad recht-

door volgen. Het pad loopt redelijk steil omhoog rechts om 
het bos heen. Bovenaan gaat u ook wederom rechtdoor, 

richting Hoeve Krekelberg.



Zodra u op de verharde weg uitkomt, gaat u links.

U nadert nu de drukke weg. Houdt hier links aan.



Na het bordje “Schinnen” “Sjènne” neemt u de 
eerste straat rechts. U loopt nu de woonwijk in.

Geniet hier even lekker van het uitzicht.



Sla onderaan aan de rechterkant dit pad in.

Na een paar honderd meter ziet u aan de linkerkant 
het Schindervoetpad, sla hier links in.



Verderop buigt het pad naar links en dan weer naar rechts.

U komt nu uit bij een beekje. Loop rechts om het beekje, 
zodat u aan de andere kant van het water terecht komt en 

loop langs het water af. (houdt het water links van u).



Ga het eerste pad rechts is.

Aan het eind van het pad gaat u links. 
U ziet nu het Fabritiushuis.



Achter het Fabritiushuis gaat u rechts 
de Scholtissenholenweg in.

Na een paar honderd meter neemt u links 
de trappen naar boven.



Bij het draaihekje en de bewegwijzering gaat u linksaf, 
richting Wolfhagen.

Onderaan dit pad, ziet u dit hekwerk. Steek hier 
de straat over en vervolg het onverharde pad.



Gebruik de grote stenen om het water over te steken en 
loop rechtdoor het bos in. Houdt verderop rechts aan.

Aan het eind van het bospad komt u uit op de verharde 
weg. Ga links en volg deze weg helemaal tot het eind. 



U bent nu aangekomen bij de Altaarstraat. 
Steek de straat over en ga hier rechts.

Een paar honderd meter verderop ziet u links dit pad. 
Ga hier omhoog.



Bovenaan bij de dikke boom splitst het pad, 
houdt hier rechts aan.

Als u rechts kijkt, ziet u De Muldermolen weer liggen. Volg 
het pad naar beneden en ga onderaan op de splitsing naar 
rechts. Dit onverharde pad loopt u uit totdat u aan het eind 

aan de rechterkant De Muldermolen weer bereikt heeft.



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


