1003 SCHIN OP GEUL 13 km – 11 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u eerst een mooi stuk door het Geuldal
naar Wijlre en dan door de weilanden naar kasteel Wijlre. Via de buurtschap Beertsenhoven loopt u
omhoog naar het Plateau van Margraten. Via veldwegen en bospaden loopt u naar het dorp Scheulder waar
u kunt pauzeren. De terugweg schampt u het Gerendal en komt u bij de buurtschap Berghof. Hier wandelt u
over een panoramisch paadje en loopt u met prachtig uitzicht omlaag naar de buurtschap Engwegen. Via
een paadje langs de Geul komt u weer bij de brasserie met mooi terras. Onderweg staan genoeg zitbanken.
U kunt de route inkorten tot 11 km wat ook een mooie wandeling is. U komt dan niet in Scheulder. U kunt
ook starten bij de kerk in Scheulder en dan pauzeren bij Brasserie Woodz.
GPS-afstand 13000 m, looptijd 3 uur en hoogteverschil 105 m.

blz 2 van 3

Startadres: Brasserie Woodz, Valkenburgerweg 128, Schin op Geul. Tel: 043-8528232. Dagelijks geopend
vanaf 12.00 uur. (Parkeer niet meteen links vooraan maar rij de camping op en voor de slagboom gaat u L naar
de grote parkeerplaats).

1003 SCHIN OP GEUL 13 km – 11 km
1.
Vanuit
de
brasserie
gaat
u
L
(Valkenburgerweg). Negeer meteen bij ANWB
wegwijzer en groot wegkruis zijweg rechts
omhoog richting Ransdaal. Voorbij huisnr. 140
gaat u L (Scheumergats/groen/geel) de smalle
doodlopende asfaltweg omlaag, die beneden een
graspad wordt. Voorbij draaihekje (stegelke) gaat
u L (rood) met rechts van u de meanderende
Geul, het snelst stromend riviertje van Nederland,
en
links
vakantiebungalowpark
Résidence
Valkenburg. Ga door het draaihekje en volg de
veldweg RD. Aan de ongelijke 4-sprong loopt u
RD (rood) verder door het mooie Geuldal. Aan
het eind van de veldweg steekt u via stegelke
het weiland en meteen daarna via het volgende
draaihekje steekt u schuin links het volgende
weiland over. Bij draaihekje gaat u L (wit) over het
smalle pad met links van u afrastering. Aan de
doorgaande in de buurtschap Etenaken gaat u R.
Negeer zijwegen en loop 500 m RD over de stoep
langs deze doorgaande weg.
(Na 200 m passeert u rechts bij de monumentale
hoeve “Etenakerhof ” (18e/19e eeuw) een groot
muurkruis aan de met Kunradersteen opgetrokken
muur. De voormalige hoeve is verbouwd tot
appartementen).
2. Voorbij bushokje en tegenover huisnr. 79 A
gaat u bij verbodsbord R (Keizer Willempad) het
asfaltpad omlaag. Beneden bij toegangshek van
woning en bij bijzonder wegkruis buigt het pad
naar links en u steekt de Geulbrug over. Negeer
twee klaphekjes rechts. Bij breed ijzeren hek,
gedichtsteen en zitbank gaat u L (blauw/wit-rood)
via het klaphek het weiland in. Volg nu het pad
door het weiland richting de H. Gertrudiskerk
(1835-1839) in Wijlre, die midden in het dorp op
een kerkberg staat.
(Bij meanderende Geul passeert u links de
watermolen “Otten”. De molen, gebouwd in 1776 en
bestaande uit twee waterraderen, was vroeger een
koren- en oliemolen. Voor u ziet u de Brand
bierbrouwerij (1871)).
Via klaphek verlaat u het weiland. Bij
sluisbruggetje (aftakking molentak) gaat u R.

Meteen daarna gaat u R (blauw/rood) via het
klaphek over het pad langs de ijzeren afrastering
van de opslagplaats van de brouwerij. Bij de
voetbalkantine van S.V. Geuldal (Strucht/Wijlre)
gaat u L. Meteen daarna gaat u R (rood/In de
Beemden) met rechts van u de voetbalvelden en
links de kasteelgracht.. Aan de 3-sprong, waar de
asfaltweg naar rechts buigt en aan het einde van
de voetbalvelden, gaat u bij zitbank RD verder
langs de kasteelgracht.
(Net voor bruggetje heeft u mooi zicht op kasteel
Wijlre. Het kasteel was oorspronkelijk een
waterburcht (1652). Momenteel is het in privé bezit
en niet te bezichtigen).
Voorbij twee zitbanken
asfaltweg.

gaat u L over de

(Als u hier aan de asfaltweg R gaat en vlak daarna
voor de lantaarnpaal L gaat, dan kunt u L via brug
over een kikker (kwakker) poel lopen. Steek dan RD
de parkeerplaats over en ga aan de asfaltweg R. Ga
dan verder bij **** in dit punt).
Vlak daarna aan de 3-sprong bij parkeerplaats
Kwakkerpool gaat u R (rood/blauw). **** Negeer
veldweg rechts
3. In de buurtschap Beertsenhoven gaat u aan de
3-sprong R. Meteen daarna aan de volgende 3sprong bij wegkruis loopt u RD (blauw) omhoog
en u passeert meteen rechts de mooie kleine
rijksmonumentale haakvormige vakwerkhoeve uit
de 18e/19e eeuw. Volg nu bijna 1 km de mooie
holle weg omhoog.
(Na 700 m aan het einde van rechts gelegen een
weiland heeft u mooi uitzicht op o.a. op de Gertrudis
kerk (1835-1839) in Wijlre en op één van de
bierbrouwerijen waar Limburg trots op is).
Bijna boven aan de 3-sprong gaat u RD (blauw).
Aan de 3-sprong bij zitbank en zwerfsteen met
infobordje “Het Gericht” (executieplaats/lees en
gruwel) loopt u RD (blauw/rood/geel-rood).

(U loopt hier over het Plateau van Margraten. Vanaf
de zitbank ziet u links in de verte de hooggelegen St.
Martinus kerk (1862) in Vijlen en de 133 m hoge tvtoren in het Aachener Wald).
Na 200 m gaat u R het (gras)pad omlaag. Aan de
3-sprong gaat u RD (geel/geel-rood) het pad
omhoog. Steek boven bij kastanjeboom, waar
tegen een wegkruis staat, de klinkerweg over
loop RD (geel-rood/Krijtlandpad) het brede
graspad omhoog. Aan de 4-sprong gaat u RD
over het (gras)pad, dat een dalend bospad wordt.
(Degene die 11 km loopt gaat hier aan deze 4-sprong
R (geel-rood) over de veldweg, die u 800 m RD volgt
over het Plateau van Margraten. Negeer 2 veldwegen
rechts. Aan de 3-sprong bij zitbank en grenssteen
van de gemeente Eijsden - Margraten gaat u R over
de smalle asfaltweg. Ga nu verder bij **** in punt 4).
Beneden aan de T-splitsing gaat u R over de
veldweg, die een hol stijgend pad wordt. Bijna
boven aan de omgekeerde Y–splitsing loopt u
RD over de licht stijgende veldweg. Aan de
asfaltweg bij wegkruis in Scheulder gaat u R.
4. Na 200 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank en
Mariakapelletje R (Gerendalsweg) omhoog.
(Als u wilt pauzeren kunt u hier aan deze 3-sprong
RD lopen naar Brasserie Pirjoy, dat gelegen is bij de
kerk (dag. open vanaf 11.00 uur. Maandag gesloten.
U passeert enkele monumentale hoeves).
Beneden in het Gerendal, waar de verharde weg
naar links buigt, gaat u R (rood/geel-rood) het
steile bospad omhoog. Negeer bospaden links.
Boven aan de 3-sprong bij grenssteen van de
gemeente Eijsden – Margraten en zitbank (een
mooie pauzeplek) gaat u L over de smalle
asfaltweg. **** Na 100 m gaat u R de veldgrindweg omlaag. Na 300 m gaat u in het bos aan
de 3-sprong vlak voorbij veekooi en bij veldkruis,
staande tegen boom (12-2016) bij bordje “Zuid –
Limburg Gerendal” R het bospad omhoog. Boven
aan de verharde veldweg gaat u L omhoog. Aan
de 5-sprong in het gehucht Berghof gaat u bij
wegkruis L (geel) over het smalle pad gelegen
tussen akkers.
(Hier ziet u de grote rijksmonumentale uit
mergelblokken gebouwde carréhoeve Berghof, die uit
de 18e/19e eeuw stamt).
Volg nu RD het pad met rondom prachtig uitzicht
(afhankelijk van beplanting akkers).

blz 3 van 3
(Schuin rechts in de verte ziet u voor de hooggelegen
Remigiuskerk in Klimmen en de lager gelegen
Theresiakerk in Ransdaal).
Na 500 m wordt het smal pad een dalend graspad.
(Voor u in de verte ziet de mergelgrot in de
Däölkesberg met links daarvan de watertoren en
kerktorenspits van de Remigiuskerk in Schimmert).
Aan de 3-sprong gaat u R (geel/blauw) de
verharde veldweg omlaag met nog steeds mooi
uitzicht.
(Voor u ziet u boven het buurtschap Keutenberg. U
passeert een zitbank met mooi uitzicht over het
Geuldal. In het grote weiland ziet u mogelijk Galloway
runderen en/of Lakenvelders (koeien met een witte
band om buik) grazen).
5. Beneden aan de 3-sprong, aan de voet van de
Keutenberg de steilste weg van Nederland, loopt
u RD omlaag door de buurtschap Engwegen.
Negeer bij tuinkruis zijpad rechts.
(Voor u ziet u de rijksmonumentale Sint Martinuskerk
in Schin op Geul, één van de oudste kerken van
Limburg).
Aan de doorgaande weg in Schin op Geul gaat u
R (Panhuis) en via de brug met de mooie met
Kunradersteen gebouwde muurtjes steekt u de
Geul weer over en u loopt het buurtschap
Schoonbron binnen. Na 200 m gaat u tegenover
de met Kunradersteen gebouwde Mariakapel
(1946) R (Eikenderweg/rood/geel) de smalle
doodlopende asfaltweg omlaag.
(De kapel is gebouwd door de buurtbewoners van
Schoonbron als dank voor het feit, dat het buurtschap
de oorlog goed had doorstaan).
Aan het eind van deze weg gaat u bij hoog
staande trafokast L (wit/rood/groen/geel) door het
draaihekje en volg het pad langs de meanderende
Geul. U passeert twee stegelkes en een zitbank.
Bij het volgende draaihekje en dikke knotwilg
gaat u L. Via het volgende stegelke volgt u RD
het graspad met rechts van u het bungalowpark.
Het graspad word een smalle stijgende asfaltweg.
Boven aan de doorgaande weg gaat u R. Negeer
zijweg links omhoog en dan komt u weer bij
brasserie Woodz, de sponsor van deze
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.
Er is een mooi (overdekt) achterterras met mooi
uitzicht op de Sousberg. Binnen is o.a. een leuke
loungehoek.
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