
Wandelroute SC01 - Schinnen - Route van de kleine Kernen 
 16.5 km 

Welkom in het prachtige Zuid-Limburg en wel in het bijzonder in de gemeente Schinnen. Deze route voert door 
een nauwelijks ontdekt stukje Limburg vol bossen, adembenemende vergezichten tot diep in Duitsland, lieflijke 
beekdalen en eeuwenoud akkerland. De route brengt u langs dorpen en gehuchten met sprookjesachtige namen 
als Etzenrade, Bingelrade, Doenrade, Quabeek, Merkelbeek en Jabeek. De route bestaat uit twee delen. U kunt 
beide delen samen in ongeveer 5 uur lopen. U kunt ook één van beide delen lopen (afkorten bij Bingelrade) . De 
route is te volgen via de zwarte (ring)paaltjes. Onder de downloadbutton is ook een separate wegbeschrijving te 
vinden. Parkeren kan in het Doenrade bij het kasteel, waar u ook terecht kunt voor een overheerlijk kopje koffie. 
Indien u opmerkingen heeft over de route dan kunt u deze melden via routepunt@vvvzuidlimburg.nl. Een 
complete wandelkaart met vele tientallen andere wandelroutes in deze regio is eenvoudig te bestellen via 
www.limburgwinkel.nl. 

 

 

 

• 0 m 

na 0 m via Limpensweg 

• 229 m 

 

na 229 m sla rechtsaf via Klein-Doenraderweg 

http://www.limburgwinkel.nl/


• 396 m 

 

na 167 m sla linksaf via Groenhaagweg 

• 1.14 km 

 

na 739 m ga rechtdoor via Groenhaagweg 

• 1.35 km 

 

na 218 m sla linksaf via Haagstraat 

• 1.36 km 

 

na 8.02 m ga schuin rechts 

• 1.52 km 

 

na 161 m ga rechtdoor via Maastrichterweg 

• 1.7 km 

 

na 173 m sla linksaf via Boschweg 

• 1.99 km 

 

na 296 m ga rechtdoor via Boschweg 

• 2.41 km 

 

na 420 m ga schuin rechts via Waanderweg 

• 2.58 km 



 

na 163 m sla rechtsaf 

• 2.93 km 

 

na 359 m ga scherp rechts via Op 't Vogelke 

• 3.15 km 

 

na 212 m sla rechtsaf via Op 't Vogelke 

• 3.45 km 

 

na 306 m ga schuin rechts via Geerstraat 

• 3.51 km 

 

na 54.6 m ga rechtdoor via Hulterweg 

• 4.02 km 

 

na 508 m ga rechtdoor via Belenweg 

• 4.35 km 

 

na 330 m ga scherp links via Greyertweg 

• 5.73 km 

 

na 1.39 km ga schuin rechts via Grachtweg 

• 6.15 km 



 

na 415 m ga schuin links via Moltweg 

 

• 4.59 km 

 

• 7.07 km 

 

na 917 m ga schuin rechts via Maastrichterstraat 

• 7.62 km 

 

na 551 m ga schuin rechts 

• 7.9 km 

 

na 284 m sla linksaf via Tommerweg 

• 7.93 km 

 

na 22.9 m ga rechtdoor via Etzenrade 

• 8.04 km 

 

na 117 m ga rechtdoor via Etzenrade 

• 8.74 km 

 

na 694 m ga scherp rechts via Roermolen 

• 9.35 km 

 



na 616 m ga rechtdoor 

• 9.36 km 

 

na 9.37 m ga rechtdoor 

• 9.45 km 

 

na 83.2 m ga schuin links 

• 9.73 km 

 

na 282 m ga schuin links 

• 9.74 km 

 

na 10.9 m ga schuin rechts via Veestraat 

• 10.5 km 

 

na 782 m sla rechtsaf via Etzenraderstraat 

• 10.8 km 

 

na 297 m sla linksaf via Dorpstraat 

• 11 km 

 

na 209 m sla linksaf via Eindstraat 

• 11.3 km 

 

na 254 m sla linksaf via Grachtweg 



11.5 km 

 

na 222 m sla rechtsaf via Klein Daelkensweg 

• 11.5 km 

 

na 25.1 m ga rechtdoor via Merkelbeekerweg 

• 11.7 km 

 

na 130 m ga rechtdoor via Merkelbeekerweg 

11.8 km 

 

na 139 m ga schuin rechts via Roerweg 

 

• 10.7 km 

• 10.7 km 

Dorpsbrouwerij de Maar 

• 12.5 km 

 

na 719 m ga rechtdoor via Eindstraat 

• 12.6 km 

 

na 75.3 m sla rechtsaf via Kruisstraat 

• 12.8 km 

 

na 191 m sla rechtsaf via Dorpsstraat 

13.4 km 



 

na 629 m sla linksaf via Wiegelraderstraat 

• 13.8 km 

 

na 351 m sla rechtsaf via Waanderweg 

• 13.8 km 

 

na 48.9 m ga rechtdoor via Viel 

• 13.9 km 

 

na 136 m ga schuin links via Vielderweg 

 

• 12.8 km 

• 13.3 km 

 

• 15.2 km 

 

na 1.28 km sla linksaf via Zwarte Graaf 

• 15.6 km 

 

na 364 m sla linksaf via Beekstraat 

• 15.8 km 

 

na 196 m sla rechtsaf via Clouserweg 

• 15.9 km 



 

na 105 m sla linksaf via Kluisstraat 

• 16 km 

 

na 137 m ga rechtdoor via Klein Doenraderweg 

• 16.2 km 

 

na 201 m sla rechtsaf via Limpensweg 

• 16.5 km 

 

na 229 m 

 

• 15.6 km 


