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Tijdens dit mooie heuvelachtige rondje Geuldal wandelt u o.a. langs het prachtige kasteel Schaloen, de
Calvariegroep en de Daölskesberg met de mergelgrot, omhoog. Hier heeft u schitterend uitzicht. Via o.a.
een mooi holle veldweg komt u bij treinstation Schin op Geul. Het laatste stuk wandelt u even langs de
meanderende Geul. Via weilanden en een leuk pad komt u weer bij het terras met prachtig uitzicht.
Startpunt: Hotel Brasserie Het Valkennest, Oud-Valkenburg 18, Oud-Valkenburg.
(U mag gratis parkeren in de parkeervakken langs de doorgaande weg en in de Kasteellaan.
).
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1. Met uw rug naar de parkeerplaats en terras gaat
u L over het graspad. Meteen daarna gaat u aan de
4-sprong van graspaden R omlaag met even
verder rechts van u een grote mergel schuur.
(Links ziet u de St. Jansboskapel (1915)). Aan de
brede veldweg gaat u R. Steek vlak daarna de
voorrangsweg over loop RD (geel/rood).
(Als u hier bij de voorrangsweg naar R loopt, dan heeft
u meteen rechts (nr. 2) mooi zicht op de prachtige
open binnenplaats van een voormalige hoeve waarvan
de schuur, die u net gepasseerd bent uit 1775 stamt
en de linkervleugel uit 1872 dateert).
Loop nu RD door de mooie lindelaan.
(U passeert achtereenvolgens de kasteeltuin OudValkenburg (een bezoekje waard), de molentak van de
Geul met de watermolen “Sjaloens meule” en kasteel
Schaloen (zie infobord bij ingang)).
Aan de 3-sprong gaat u R (geel/rood) over de
grindweg. Loop nu verder door de prachtige
beukenlaan.
(Even verder, waar de weg naar links buigt, heeft u
mooi uitzicht op de kasteelhoeve Genhoes (zie
infobordje)).
Na de witte smalle brug over de Geul bij de
Calvariegroep gaat u L.
(Dit punt met de Calvariegroep bij het bruggetje is in
deze contreien beter bekend onder de naam “De Drie
Beeldjes” (1739). Volgens de legende wilden de
paarden van de kasteelheer van Schaloen de brug
over de Geul niet oversteken. Oorzaak was de boze
geest Ruprecht. Op advies van de kluizenaar op de
Schaelsberg zijn toen De Drie Beeldjes hier
neergezet. Sindsdien steken mens en dier hier veilig
over).
Meteen daarna gaat u bij verbodsbord R (groen)
het holle bos- grindpad omhoog richting Kluis.
Boven steekt u via brug de spoorlijn Heerlen-Maastricht over en volg de grondweg, die meteen
rechts omhoog buigt. Na 100 m, meteen voorbij
zitbank gaat u aan de 4-sprong R over het smalle
pad. Volg nu het dalende en stijgende smalle pad
parallel aan de rechts beneden gelegen spoorlijn.
Aan de T-splitsing gaat u R (rood/wit-rood).
2. Na 50 m gaat u bij de spoorlijn gaat u L (geel)
via het draaihekje/stegelke het pad omhoog.
Boven buigt het pad naar rechts.

(Hier passeert u de hooggelegen mergelgrot in de
Däölkesberg. Even verder staat bij infoborden een
zitbank waar u kunt genieten van het uitzicht over het
vijf sterren landschap Zuid-Limburg. Nog een eindje
verder passeert u nog een zitbank, alweer een
genietplekje).
Negeer zijpaden en volg het graspad RD. Een eind
verder passeert u rechts de afrastering van
bungalowpark Schin op Geul. Boven aan de Tsplitsing gaat u R (geel) de veldweg, die een mooie
holle dalende veldweg wordt,
omlaag. Bijna
beneden gaat u RD (geel) over de asfaltweg. Aan
de T-splitsing in Walem gaat u R (rood/geel/zwart)
omlaag.
3. Na 350 m gaat u bij wegkruis, staand tussen
twee
lindebomen,
L
(rood/geel)
de
veldweg/graspad omhoog. Het graspad wordt
boven een smal pad, dat twee haakse bochten
maakt. (Na veel regenval kan dit paadje soms drassig
zijn). Volg dan het pad verder met links van u
afrastering van weilanden en rechts de bosrand.
Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u R
(zwart/geel/wit/rood/groen/blauw) de asfaltweg
omlaag en u steekt de spoorlijn MaastrichtHeerlen weer over. (U passeert de bijzondere gevels
van de woningen 20 t/m 16). Voor de
spoorwegovergang gaat u R (Baanweg) over de
doodlopende weg/parkeerplaatsen. Tegenover
trappenpad gaat u bij zitbank L het perron op en
ga dan R met links van u de voormalige
internationale spoorlijn Maastricht-Aken, nu
Miljoenenlijntje. U passeert het stationsgebouw
Schin op Geul (1913).
(Het stationsgebouw ligt zowel aan het Miljoenenlijntje
als aan de spoorlijn Maastricht-Heerlen. Het station is
een voorbeeld van een vorkstation. Een vorkstation is
een station dat gelegen is langs twee spoorlijnen, die
iets buiten het station bij elkaar komen).
Steek aan het eind van het perron L de spoorlijn
over en ga meteen L over het pad. Vlak daarna
gaat u bij trafokast R het asfaltpad omlaag met
mooi uitzicht over het Geuldal.
(Waar het pad een breed dalende weg (Kerkewegje)
wordt, passeert u links bij hek van kerkhof de oude
pastorie (huisnr. 2) daterend uit 1790 (zie infobordje).
Aan de zijkant van de kerk staan enkele zeer oude
grafstenen. De H. Mauritiuskerk is één van de oudste
kerken van Limburg. Zie infobord beneden rechts
naast trappenpad naar kerk).

4. Beneden aan de T-splitsing gaat u L. (Rechts
passeert u galerie atelier Riekje). Meteen daarna aan
de 3-sprong gaat u R (Tolhuisstraat) de weg
omlaag omzoomd met platanen.
(Hier staat een bronzen beeld van een harp spelende
Orpheus. Dit beeld is een geschenk van de
politiekapel Ljubljana aan de zangvereniging Inter Nos
van Schin op Geul. Een identiek monument staat in
Ljubljana).
Beneden steekt u de Geulbrug, met golvend
kunstwerk als leuning, over. Meteen na de brug
gaat u R (Mauritiussingel). Na 40 m, tegenover
huisnr. 3, gaat u bij trafohuisje door de nauwe
doorgang. Volg nu het pad met rechts van u de
meanderende Geul, het snelst stromend riviertje
van Nederland (Mogelijk komt u hier Galloway
runderen tegen). Het pad buigt naar links met links
van u het sportcomplex van S.V. Geuldal
(Strucht/Wijlre). Via nauwe doorgang verlaat u het
weiland en gaat u R over het pad. Bij zitbank
steekt u via draaihekjes het bruggetje van een
zijbeekje van de Geul over. Volg nu het pad schuin
R door het weiland richting einde haag. Via
volgend stegelke steekt u het volgende weiland
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schuin R over. Via draaihekje verlaat u dit weiland
en volg het pad, gelegen tussen twee
afrasteringen, en u passeert 4 oude mooie holle
wilgen.
5. Aan de veldweg gaat u R. (Rechts boven ziet u
weer de mergelgrot op de Daölkesberg waar u eerder
heeft gelopen). Aan de 3-sprong bij zitbank en
veerooster gaat u L. Aan de voorrangsweg bij wit
wegkruis in Strucht (Schin op Geul) gaat u R over
het tegelpad. Negeer meteen zijweg links. Let op!
Na 150 m net vóór huisnr. 64 gaat u L over het
grindpad. Het pad buigt naar rechts en u loopt
langs achtertuinen van woningen. Aan de 4sprong van graspaden (in de zomer is hier het leuke
terras) gaat u R terug naar de brasserie, de
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets kunt
eten of drinken.
(U kunt ook nog een kijkje nemen bij het mooie 11 e
eeuwse Johannes de Doperkerkje. Als u links van het
kerkje 100 m de doodlopende weg omlaag loopt, dan
heeft u aan het einde van de bomenrij prachtig uitzicht
op het middeleeuws omgracht kasteel Genhoes, dat
op privé terrein ligt).
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