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Deze leuke wandeling gaat door o.a. weilanden en over mooie paden langs de meanderende Geul naar de
buurtschap Engwegen. Hier passeert u eetcafé Vive La Vink en in Schin op Geul kunt u naar café A ge
Pannes lopen, beide leuke pauzeplekken. Dan loopt u over een mooi pad weer langs de meanderende Geul
naar de rand Wijlre. Hier passeert u Paul’s IJsboerderij en kunt naar Boerderijterras Fromberg lopen. Via
mooie paden loopt u omhoog naar de rand van de hooggelegen buurtschap Elkenrade. Via de “Dikke buik”
loopt u omlaag naar Wijlre waar u bij het treinstation het Kunst- en Verzamelhuis Wijlre kunt bezoeken.

blz 2 van 4
GPS-afstand 12400 m, looptijd 2.45 uur en hoogteverschil 100 m.
Startadres: Brasserie Amuseer, Marchierstraat 11, Wijlre.
Op werkdagen kunt u parkeren op de parkeerstrook bij de brasserie. In het weekend is de grotere parkeerplaats
geopend. U kunt ook alle dagen gratis parkeren op het vlakbij gelegen (150 m) grote van Wachtendonckplein. Met
uw rug naar huisnr. 2 gaat u R en meteen daarna gaat u R (Stationsweg) de doodlopende weg via trappen omlaag
richting kerk. Beneden aan de doorgaande weg gaat u L en u komt bij brasserie Amuseer.

47 WIJLRE 12,4 km
1. Met uw rug naar de ingang van Brasserie
Amuseer gaat u L. Meteen voorbij de
parkeerplaats gaat u L over het klinkerpad met
rechts de kerkmuur. Bij trappenpad buigt het
klinkerpad rechts omhoog,
(Hier bij trap ziet u links beneden de koperen
brouwketels van de Brand bierbrouwerij (1871).
Bij de bijzondere voorkant van de kerk loopt u RD
met rechts de begraafplaats
(De Gertrudiskerk (Dorische stijl) werd in 1835-'39
gebouwd en in 1896 uitgebreid. In de 13e eeuw stond
hier een Romaanse kerkje).
Bij de parkeerplaats bij supermarkt gaat u RD de
klinkerweg omlaag. Steek meteen daarna schuin
links de voorrangsweg over en loop RD
(Molengats/rood) de doodlopende klinkerweg
omlaag. Negeer aan het einde van de klinkweg
trappenpad rechts omhoog en ga dan meteen L
(rood) het grindpad gelegen tussen schuur en
muur omlaag. Steek via bruggetje de molentak
van de Geul over en ga L over het tegelpad met
links de molentak van de Geul.
(De watermolen “Otten” (1776) bestaat uit een
onderslag- en middenslagrad en was vroeger een
koren- en oliemolen).
2. Na het sluisbruggetje gaat u R (blauw) over het
pad met rechts de meanderende Geul. (Links ziet u
hier het opslagterrein van de Brand bierbrouwerij).
Voorbij volgend klaphek loopt u RD (blauw) door
het weiland met rechts de meanderende Geul.
Waar de Geul een bocht naar rechts maakt, loopt
u RD (blauw) door het grote weiland. Bij breed
ijzeren hek, klaphek, zitbank en gedichtsteen gaat
u R (blauw/geel) over de smalle asfaltweg.
(Even verder heeft u rechts mooi zicht op de mooie
kerktoren van de Gertrudiskerk (1839) in Wijlre).

Na bijna 100 m gaat u L (geel/blauw/rood-wit) via
het stegelke (draaihekje) het weiland in. Blijf nu
RD door de weilanden lopen met rechts op
afstand en soms vlakbij de meanderende Geul.
(Mogelijk komt u hier Rode Geus runderen tegen,
een nieuw type dat in staat is om zich zonder veel
verzorging in natuurgebieden te handhaven. Een
eindje verder bij rij knotwilgen kan het na veel
regenval drassig zijn, loop dan rechts langs deze rij
knowilgen).
Na 400 m passeert u rechts bij meanderende Geul
staande zitbank, een genietplekje. 100 m verder
bij volgende zitbank loopt u even een stuk vlak
langs de Geul en loop dan verder RD.
(Dit pad door de weilanden is een zgn. kerkpad, dat
de kortste verbinding was tussen een buurtschap en
kerk).
3. Bij klaphek en infobordje gaat u R (geel/witrood) over de smalle asfaltweg en u loopt weer
even vlak langs de meanderende Geul, het snelst
stromend riviertje van Nederland. U passeert
camping de Gele Anemoon. Negeer bij wit huis
(voormalige boswachterswoning) zijweg links
omhoog
en
negeer
meteen
daarna
trappenpad/kerkpad links omhoog. Meteen
daarna bij de ingang van camping de
Gronselenput loopt u RD (geel/groen) over het
pad dat u geruime tijd RD volgt..
(Waar u na 150 m de Geul, die een scherpe bocht
maakt weer ziet, passeert u bij houten afrastering en
keermuurtje de Gronselenput waarvan het water hier
in de Geul stroomt. Deze in 2015 gerestaureerde
bron werd tot 1963 voor drinkwater gebruikt. Mensen
van het hooggelegen gehucht Keutenberg kwamen
hier via een steil pad met een hoogteverschil van 60
m drinkwater halen. Meteen daarna passeert u links
de voormalige schuilkelder (zie infobord)).

Negeer na 500 m, vlak
trappenpad links omhoog.

voor

woningen,

(Als u deze trap omhoog loopt, dan komt bij het
steilste gedeelte (22%) van de Keutenberg, bekend
van de Amstel Gold Race. Als u hier R de steile
asfaltweg omlaag loopt en in de buurtschap
Engwegen RD loopt, dan komt u weer op de route.
Ga dan verder bij **** in dit punt).
Negeer na 500 m trappenpad links omhoog. Aan
de asfaltweg bij “tuinkruis” in de buurtschap
Engwegen gaat u RD (blauw). **** U passeert
camping Vinkenhof. (Hier kunt u pauzeren bij
eetcafé Vive La Vink met terras, geopend van 01/04
– 01/10). Aan de voorrangsweg gaat in Schin op
Geul u R over het fietspad. (Wilt u iets drinken of
eten, ga dan hier aan de voorrangsweg L en u komt
na 100 m bij eetcafé A ge Pannes). Via brug met de
mooie met Kunradersteen gebouwde muurtjes
steekt u de Geul over en u loopt de buurtschap
Schoonbron binnen.
4. 200 m verder tegenover de met Kunradersteen
gebouwde Mariakapel (1946) gaat u R
(Eikenderweg/rood/geel/wit/groen)
de
doodlopende smalle asfaltweg omlaag. Aan het
eind van weg gaat u bij hoogstaande trafokast L
door het draaihekje (stegelke) en volg het
(gras)pad met rechts van u de Geul. Negeer
voorbij draaihekje graspad links en volg het
graspad RD (rood) met rechts de meanderende
Geul en even verder links bij spijlenhek
vakantiepark Résidence Valkenburg Voorbij het
volgende stegelke loopt u RD over de
veldweg/graspad. Aan de ongelijk 4-sprong loopt
u RD (rood) verder door het mooie Geuldal. Na
500 m aan het eind van de veldweg steekt u via
stegelke het weiland over en meteen daarna
steekt u via volgende draaihekje schuin links het
volgende weiland over. Bij draaihekje gaat u L
(wit) over het smalle pad gelegen tussen akkers
en met links van u afrastering.
5. Aan de doorgaande in de buurtschap Etenaken
gaat u R. Na 100 m gaat u L (Klapstraat) omhoog.
(U passeert Paul’s IJsboerderij, een leuke
pauzeplek). Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw)
verder
omhoog
en
loop
onder
het
spoorwegwegviaduct door.
6. Meteen na het viaduct gaat u bij
regenwaterbufferuitstroom R (blauw) de veldweg
omhoog. Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing L
het holle graspad omhoog. Boven aan de kruising
bij “Et Schluusmanskrutske” met rondom mooi
uitzicht, gaat u gaat u L (blauw/groen).
(De familie Sluijsmans bezat rond het kruis
landerijen. Als dank voor de goede oogst heeft Jan
Christaan dit kruis laten plaatsen).
De veldweg wordt een asfaltweg. Waar de
asfaltweg naar links buigt, gaat u R (groen/blauw)
langs de afsluitboom over het smalle graspad,

blz 3 van 4
dat u RD volgt. Steek op het einde de asfaltweg
schuin R (blauw/groen) over en ga de trap of bij
afsluitboom omlaag.
7. Volg nu enige tijd dit licht stijgende pad dat
later een mooi hol pad wordt. (In de zomer kunnen
hier brandnetels staan). Ga boven door twee
draaihekjes en ga dan in de buurtschap
Elkenrade R (groen) over de asfaltweg. (Boven ziet
u voor u de 94 m hoge tv-toren Eys). Beneden aan
de 3-sprong bij vijf bomen gaat u R (rood)
omhoog en volg deze rustige smalle asfaltweg
circa 1,5 km. (Na 300 m komt u bij een zitbank waar
u prachtig uitzicht heeft over het vijfsterren landschap
Zuid-Limburg). Aan de kruising gaat u RD (geel)
omlaag.
(Bijna beneden passeert u bij zitbank rechts de
voormalige kalkoven Dikkebuiksweg. (zie infobord).
Tegenover de kalkoven staat het ongevalskruis van
de 21 jarige scout Vincent Amelot uit het Belgische
Zele (Oost-Vlaanderen). Tijdens een touwspel,
waarbij hij via een touw de weg via de ene graft naar
de andere graft probeerde over te steken, brak het
touw en kwam hij zwaar ten val. Twee dagen later
overleed hij in het ziekenhuis aan de Putstraat in
Heerlen).
Beneden aan de Y-splitsing gaat u L.
8. Aan de 3-sprong steekt u R
het
spoorwegviaduct over van het Miljoenenlijntje.
(De Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM)
exploiteert op deze spoorlijn tussen Kerkrade en
Valkenburg een toeristische stoomtreindienst. Station
Simpelveld is het kloppend hart van de ZLSM en
tevens opstapplaats. Station Wijlre is ook een
halteplaats. Zeker eens doen. Een ritje met de
stoomtrein van Simpelveld naar Wijlre en een
prachtige wandeling terug kan met wandeling
no.185.).
Aan de 4-sprong gaat u RD (Parallelweg). Negeer
bij wegkruis zijweg rechts. Vlak daarna gaat u aan
de 3-sprong L (Stationsweg) omlaag.
(Als u hier even RD loopt kunt u voor slechts € 5,het unieke Kunst- en Verzamelhuis Wijlre bezoeken,
een atelier en museum waar herinneringen bewaard
worden en verwerkt worden in kunstobjecten. Dit
alles zeer uitgebreid tentoongesteld op thema. Het
ligt links van het terreinstation).
Aan het van Wachtendonckplein loopt u met links
het voormalig gemeentehuis (1965/huisnr.1) van
de voormalige gemeente Wijlre met boven op het
dak een uivormige bol RD via trappen de
klinkerweg
omlaag.
Beneden
aan
de
voorrangsweg gaat u L en u komt weer bij
Brasserie Amuseer, de sponsor van deze
wandeling, waar u op het terras of in de gezellige
sfeervolle zaak nog iets kunt eten of drinken. Aan
de achterkant is ook nog een groot terras.
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