41 SCHIN OP GEUL 8,3 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Een wandeling met enkele hellingen langs het miljoenenlijntje waar u mogelijk een puffende stoomtrein
tegenkomt. De wandeling heeft vele mooie vergezichten over het Geuldal en Valkenburg. U passeert het
dorpje Walem en de Schaelsberg.
GPS- afstand 8300 m, hoogteverschil 70 m en looptijd 1.45 uur.
Startpunt: Serre restaurant De Oranjerie bij hotel Heuvelzicht, Vinkenbergstraat 22, Schin op Geul.
U kunt ook parkeren op de grote parkeerplaats (Baanweg) bij het treinstation Schin op Geul. Vanaf de
parkeerplaats gaat u bij de spoorwegovergang L (Vinkenbergstraat) omhoog en u komt na bijna 100 m bij
het startpunt.

blz 2 van 3

41 SCHIN OP GEUL 8,3 km
1. Met de rug naar het hotel gaat u R. Vervolgens
steekt u via brug de spoorlijn Maastricht–Heerlen
over en volgt u de asfaltweg die bij wegkruis
rechts (Kerkeveld) omhoog buigt. Aan de Ysplitsing bij wegkruis gaat u R (Langs de
Ling/wit/rood) omlaag.
(Voor u ziet u de St. Theresiakerk (1932) in
Ransdaal, die door de parochianen zelf is gebouwd
met Craubergersteen, hardsteen en mergel).

met daarin een houten kist en bovenop een kruis met
de 'Arma Christi', de gereedschappen, waarmee
Christus aan het kruis geconfronteerd werd. Achter
statie 8 en bij groot houten beeld van kluizenaar
staan 4 bankjes en “tafeltjes”, een genietplekje met
schitterend uitzicht. Wie sjoen os Limburg is…… Als
u hier aan de 4-sprong RD omlaag gaat dan komt u
na bijna 100 m links bij de kluis op de Schaelsberg,
de meest schilderachtige van alle Nederlandse
kluizenarijen. Zeker even gaan kijken).

Negeer beneden veldweg links omhoog.

Een eindje verder verlaat u weer het bos.

2. Vlak daarna aan de 3-sprong bij spoorviaduct
in het gehucht Opscheumer gaat u RD (Langs de
Ling/rood) de doodlopende weg omhoog.

4. Na 400 m gaat u R de veldweg/graspad omlaag
richting hoeve Euverem. Omlaag lopend heeft u
weer mooi uitzicht). Benden bij de hoeve gaat u L
met rechts een meidoornhaag en links een akker
en even verder loopt u RD het brede graspad
omlaag, (Rechts ziet u hoeve Euverem). Aan de
smalle asfaltweg gaat u L omlaag.
Negeer
zijwegen rechts en volg geruime tijd de dalende
rustige smalle asfaltweg door het mooie dal.

(Even verder passeert u links een rij woningen
genaamd “De Zesbaanhoezer”. Deze woningen zijn
in eerste instantie gebouwd voor spoorwegarbeiders,
die deze spoorlijn onderhielden).
De asfaltweg wordt een veldweg. Aan de 3sprong gaat u L (rood) het brede graspad
omhoog. (Kijk bijna boven ook nog even achterom).
Aan
de
asfaltweg
gaat
u
L
(rood/groen/blauw/geel) omhoog. Boven aan de
4-sprong bij wegkruis in de buurtschap Koulen
gaat u RD (Walemerweg).
(Kijk hier even naar de tekst boven de voordeur van
huisnr.1 met aan de zijkanten in muurnis een Maria
en St Jozef beeldje).
Negeer veldweg rechts.
(Links heeft u mooi uitzicht. Rechts ziet u de kerk in
Klimmen en voor u de kerk in Schimmert).
Aan de ongelijke 4-sprong bij Mariakapel (1828) in
de buurtschap Walem gaat u RD (rood/Walem).
3. Aan de Y-splitsing gaat u L (rood) richting
Kluis.
(Een eind verder heeft u links prachtig uitzicht over
het vijf sterren landschap Zuid-Limburg o.a. op de
kerk van het in het Geuldal gelegen dorp Wijlre).
Bij picknickplaats “Kleine weg” (prachtig uitzicht)
loopt u verder RD over de asfaltweg. Negeer
veldweg rechts en loop RD (rood/blauw). Aan de
4-sprong bij afsluitboom gaat u R (groen/blauw)
door het bos.
(Hier ligt de kruisweg (1843) op de Schaelsberg, die
bestaat uit 13 staties van het model 'ovenkapel' met
nissen voorzien van litho's achter glas. Ze zijn
gegroepeerd om het symbolische graf van Christus

(Een eindje verder
ziet u voor u het Casino
Valkenburg, Thermaal bad Thermae 2000 (glasdak
met spitse punt) en de 30 m hoge uit mergel
opgetrokken
uitzichttoren
de
Wilhelminatoren
(1906)).
Bijna beneden voor spoorlijn buigt de weg naar
links. Beneden bij spoorwegviaduct gaat u RD
(blauw/groen)
het
pad
omhoog.
5. Aan de 3-sprong gaat u schuin L omhoog.
Boven aan de 3-sprong bij oriëntatiebord en
zitbanken gaat u R (blauw).
(Hier staat het gedenkteken ter gedachtenis van Piet
Frijns uit Schimmert, die hier op 21-jarige leeftijd op
19-7-1965 slachtoffer werd van zinloos geweld).
Aan de 3-sprong gaat u L en volg nu het bospad
met rechts beneden de spoorlijn MaastrichtHeerlen. Negeer bij afsluitboom trappenpad links
omhoog en loop verder RD. Negeer zijpad steil
rechts omlaag richting spoorbrug. Vlak daarna
aan de 4-sprong loopt u RD over het smalle pad
parallel aan de rechts beneden gelegen spoorlijn.
Aan de T-splitsing gaat u R (/roodrood-wit). Vlak
daarna negeert u bij spoorlijn zijpad links
omhoog en loopt u RD (rood) parallel aan de
spoorlijn. (Boven ziet u links de mergelgrot in de
Daolkesberg). Negeer na 400 m spoortunneltje
rechts en loop verder RD (rood). Voorbij de
parkeerplaats van bungalowpark Schin op Geul
wordt het pad een dalende asfaltweg.

6. Beneden bij spoorwegviaduct gaat u L
(zwart/rood) de asfaltweg omhoog. Na 250 m gaat
u aan de rand van de buurtschap Walem bij
wegkruis, staand tussen twee lindebomen,
scherp R (rood/geel)
de veldweg/graspad
omhoog. Het graspad wordt boven een smal pad,
dat twee haakse bochten maakt. Volg dan het pad

blz 3 van 3
verder met links weilanden en rechts de bosrand.
Aan de asfaltweg steekt u R de spoorwegbrug
over en u komt weer bij Landhotel Heuvelzicht,
de sponsor van de wandeling, waar u nog iets
kunt eten en drinken in de brasserie de Oranjerie.
Aan de achterzijde is een prachtig terras.
Wandelaars zijn van harte welkom.

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.

