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Deze pittige wandeling met 2 hellingen gaat door de bossen en over weilanden waar u de prachtige 
heuvelflanken ziet van het Gerendal.  Tijdens de terugweg daalt u een lange houten trap af. Het laatste stuk 
biedt een prachtig panorama. 
 

Startadres: Parkeerplaats Gerendal, Gerendal, Strucht/Schin op Geul. 
Als u de weg genaamd Gerendal inrijdt, dan komt u na 100 m  rechts bij de parkeerplaats. 
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

5,86 km 1,25 uur 90 m 115 m 
 

 
 

11. SCHIN OP GEUL 5,9 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats gaat u bij infobord R 
over de smalle asfaltweg. Volg nu de hele route 
de rode paaltjes.  Negeer zijpaden en volg deze  
smalle rustige licht stijgende asfaltweg geruime 
tijd RD (rood).  
 

(Loop u liever niet over asfalt, ga dan verder bij punt 
A  beneden aan de pagina).  
 

(U loopt hier door het natuurgebied Gerendal waar 
Staatsbosbeheer circa 240 hectare grond in 
eigendom heeft. Het is de  plek in Nederland waar de  
meeste planten- en diersoorten voorkomen.  
 

Na 800 m passeert u een zitbank. De schapen, die u 
hier mogelijk in de weilanden ziet grazen, zijn 
Mergellandschapen, een oud schapenras).   
 

Na 1,5 km gaat u aan de 3-sprong bij 
“Buitenvakantiewoning (nr. 3)  RD.  
 
2. Aan de 3-sprong bij veldkruis, waterput (1550) 
en de witte voormalige boswachterswoning 
(1841) gaat u L. 
 

(Als u hier R gaat, dan komt u na 50 m rechts bij de 
orchideeëntuin. Deze is van 1 mei tot half juni 
geopend. Tegenover de boswachterswoning staat een 
zitbank, een genietplekje).  
 

Even verder passeert u links de werkschuur, 
administratiegebouw en schaapskooi van 
Staatsbosbeheer Eenheid Zuid-Limburg. Blijf de 
weg door het mooie Gerendal geruime tijd RD 
volgen. Na 750 m gaat u aan de T-splitsing L het 
bospad omhoog. Na 250 m loopt u boven RD langs 
de bosrand en akker.  
 

(Schuin rechts ziet u Hoeve Berghof (18e eeuw)).  
 

3.  Na 100 m gaat u L over het bospad.   
 

(Als u hier 70 m verder RD loopt langs de bosrand, 
dan komt u bij een zitbank die aan de rand van het 
Plateau van Margraten staat. Wilt u straks het bospad 
niet omhoog lopen, loop dan hier RD. Na 70 m gaat u 
bij zitbank en grenssteen van de gemeente Eijsden – 
Margraten L over de smalle asfaltweg, die u 1 km RD 
volgt. Negeer veldwegen. Negeer bij zitbank bospad 
links en loop RD (rood). U bent hier weer op de route 
Ga nu verder bij punt 4).  

Negeer zijpaden en volg dit bospad circa 1 km RD. 
Het pad buigt naar links en loop dan het 106  
treden tellende trappenpad omlaag. (Denkt u dat 
het geen 106 treden waren, loop dan even terug en tel 
de treden opnieuw). Beneden aan de veldweg gaat u 
R. Meteen daarna gaat aan de Y-splitsing R het 
bospad omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u L 
over de smalle asfaltweg.  
 

4. Hier staat een zitbank, een mooie pauze- 
uitpufplek na de klim.  
 

(Rechts ziet u de 94 m hoge tv-toren in Eys. Even 
verder  heeft u voor u mooi uitzicht over het Geuldal  
o.a. op de dorpen Schin op Geul en Ransdaa).   
 

Na 300 m gaat u L over de veldweg.  
 

(Een eindje verder ziet u voor u in de verte de 
mergelgrot in de Däölkesberg. Rechts heeft u mooi 
uitzicht (afhankelijk van beplanting akkers)  over  
Schin op Geul o.a. op de St Mauritiuskerk, een van 
de oudste kerken van Limburg. Omlaag lopend heeft 
u links uitzicht op de kastelen Genhoes en Schaloen 
in Oud Valkenburg. Links in de verte ziet u de 30 m 
hoge Wilhelminatoren in Valkenburg).  
 

De veldweg wordt een hol dalend (gras)pad. Aan 
de  3-sprong gaat u L over de veldweg.  U 
passeert meteen links de schietpalen en de grote 
schietpaal met kogelvanger van schutterij St. 
Mauritius Strucht (< 1785).  De veldweg wordt een 
dalend smal pad wordt en maakt beneden een 
haakse bocht naar rechts. Aan de smalle 
asfaltweg gaat u R. Negeer brede veldweg links 
omhoog en u komt weer bij de parkeerplaats  
 

Punt A  
Negeer brede veldweg rechts omhoog. Neem dan 
het eerste pad L (rood). Aan  3-sprong gaat u RD 
over het pad beneden langs het hellingbos, dat u 
1 km RD volgt. (U verlaat hier de rode route). 
Negeer na draaihekje bospad scherp L omhoog. 
(Straks loopt u dit pad omhoog). Negeer meteen 
daarna trappenpad links omhoog. (Straks komt u 
dit trappenpad omlaag). Loop RD. Bij de 
Buitenvakantiewoning gaat L over de smalle 
asfaltweg. Ga nu verder bij punt 2). 

 
Auteur: Jos Wlazlo   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


