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Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u eerst langs het mooie kasteel Schaloen en dan volgt u een 
mooi pad langs de meanderende Geul naar Schin op Geul waar u kunt pauzeren bij café Trattoria ‘t 
Graefke. Dan loopt u een mooie stuk door het prachtige Geuldal en via mooi graspad langs de toeristische 
spoorlijn komt u in Wijlre waar u bij Brasserie Amuseer komt, een mooie pauzeplek met terras. Dan loopt u 
o. a. langs kasteel Wijlre naar de buurtschap Beertsenhoven. Via mooie stijgende holle veldweg komt u 
boven op het Plateau van Margraten. Via leuk bos en trappenpad komt u in het mooie rustige Gerendal. 
Vervolgens loopt u via mooi pad door het Gerendal terug naar Het Valkennest met mooi gelegen terras. U 
kunt ook starten in Wijlre bij Brasserie Amuseer (punt 4) en dan pauzeren (koffie en vlaai) bij Het 
Valkennest (geen restaurant).   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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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. 
 

 
 

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. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,28 km  3.10 uur  100 m 141  m 
 

 
 

1105. OUD-VALKENBURG - WIJLRE  13,3 km 
 

1. Vanaf het hotel gaat u  L de doorgaande weg 
omlaag.  
 

(Hier staat tegenover het hotel het uit de 11e eeuw 
stammende  Johannes de Doperkerkje.  
 

Als u links van het kerkje  bij groot wegkruis de 
doodlopende weg omlaag loopt, dan heeft u voorbij 
infobord en aan het einde van de rij lindebomen 
prachtig zicht op het middeleeuws omgracht kasteel 
Genhoes, dat op privéterrein ligt en links op de witte 
hoeve Genhoes).  
 

Na 100 m gaat u R (geel/rood) door de mooie 
lindelaan.  
 

(U passeert achtereenvolgens de kasteeltuin Oud-
Valkenburg (een bezoekje waard), de molentak van 
de Geul met de watermolen “Sjaloens meule” en 
kasteel Schaloen (zie infobord bij ingang)).  
 

Aan de 3-sprong voor het kasteel gaat u R 
(geel/rood) over de grindweg door de prachtige 
beukenlaan.  
 

(Even verder, waar de grindweg naar links buigt, 
heeft u mooi uitzicht op  kasteelhoeve Genhoes (zie 
infobordje)).  
 

Via wit bruggetje steekt u de Geul over en gaat u 
bij de Calvariegroep (1739) en zitbanken R over 
de brede grindweg met rechts van u de Geul.  
 

(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).   
 

Blijf nu geruime tijd dit prachtige pad langs de 
Geul, het snelst stromend riviertje van Nederland, 
RD volgen. Negeer na 750 m brug rechts. Boven 
aan de asfaltweg gaat u R (geel) omlaag en u 
loopt  Schin op Geul binnen.  
 

(U passeert hier café Trattoria ’t Graefke, een leuke 
pauzeplek).  
 

Aan de 3-sprong bij wegkruis en voormalig 
boerderijtje met rondom veel “oude” 
landbouwwerktuigen loopt u RD (Graafstraat). 
Negeer boven bij kerk doodlopende zijweg 
(Kerkwegje) links omhoog.  
 

(De H. Mauritiuskerk is één van de oudste kerken 
van Limburg. Zie infobord rechts naast trappenpad 
naar kerk. Aan de zijkant van de kerk staan enkele 
zeer oude grafstenen).  
 

Aan de ongelijke 4-sprong bij wegkruis en 
wegwijzer  gaat u RD (Hoogbeek) richting Wijlre 
met meteen links boven de oude school (zie 
infobordje).  
 

(Voor de kerkmuur staat een bronzen beeld van een 
harp spelende Orpheus, een geschenk van de 
politiekapel Ljubljana aan de zangvereniging Inter 
Nos van Schin op Geul).  
 

Een eind verder passeert u rechts (nr.17-19) de 
mooie rijksmonumentale carréhoeve “Nieuw 
Hoogbeek” (1830)).  

http://www.hotelhetvalkennest.nl/
http://www.brasserieamuseer.nl/
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Negeer doodlopende klinkerweg rechts en u loopt 
de buurtschap Schoonbron binnen.   
 

2. Bij muurkruis en de met Kunradersteen  
gebouwde Mariakapel (1946) steekt u de 
voorrangsweg over en loop dan RD (Eikenderweg) 
de doodlopende smalle weg omlaag.  Aan het eind 
van de smalle asfaltweg gaat u bij hoogstaande 
trafokast L door het draaihekje (stegelke) en volg 
het (gras)pad met rechts van u de Geul. (Even 
verder passeert u een zitbank). Negeer voorbij 
draaihekje graspad links en volg het graspad RD 
(rood) met rechts van u de  meanderende Geul en 
even verder links bij spijlhek vakantiepark 
Résidence Valkenburg. Voorbij het volgende 
stegelke loopt u RD over de veldweg. Aan de 4-
sprong loopt u RD (rood) verder door het mooie 
Geuldal. Aan het eind van de veldweg steekt u via  
stegelke  het weiland over en meteen daarna 
steekt u via volgend draaihekje schuin links het 
volgende weiland over. Bij draaihekje gaat u L (wit) 
over het smalle pad met links afrastering.  Aan de 
doorgaande in de buurtschap Etenaken gaat u R. 
Na 100 m gaat u L (Klapstraat) omhoog. Aan de 3-
sprong gaat u RD (blauw) verder omhoog en loop 
onder het spoorwegwegviaduct door. Meteen na 
het viaduct gaat u bij regenwaterbufferuitstroom R 
(blauw) de veldweg omhoog.  
 

3. Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing RD 
(blauw)  omhoog met even verder rechts van  u de 
spoorlijn. U wandelt nu bijna 1 km langs de 
spoorlijn.  
 

(Mogelijk passeert een stoomtrein van de Zuid-
Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM), die op 
deze spoorlijn tussen Simpelveld en Schin op Geul 
een toeristische stoomtreindienst  exploiteert. Station 
Simpelveld is het kloppend hart van de ZLSM en 
tevens opstapplaats).   
 

Waar de veldweg/graspad na 600 m naar links  
buigt, gaat u R het trappenpad omhoog en volg 
boven RD het brede graspad verder langs de 
spoorlijn. Aan de asfaltweg bij (ongeval)kruis (zie 
infobordje) en mooi gedicht gaat u R omlaag en 
steek de spoorwegovergang over. Neem nu 
tegenover huisnr. 16 en bij zitbank de tweede weg 
L (Parallelweg). Aan de 3-sprong gaat u R (Pieter 
van Bremenstraat) omlaag.  
 

(Hier heeft u zicht op de mooie kerktoren van de 
Gertrudiskerk).  
 

Meteen daarna aan de volgende 3-sprong gaat u  L 
(Van Wachtendonckplein). Bij het plein met het 
kunstwerk loopt u RD. Aan de  T-splitsing voor het 
voormalig gemeentehuis (1965) van de oude 
gemeente Wijlre (tot 1982) gaat R en loop dan RD 
de doodlopende weg via trappen omlaag richting 
kerk. Beneden aan de doorgaande weg  gaat u L 
en u komt bij brasserie Amuseer, de sponsor van 
deze wandeling, waar u binnen of op het terras iets 
kunt eten of drinken. Er is ook een mooi 
achterterras 
 

4. Met uw rug naar de ingang van Brasserie 
Amuseer gaat u L en meteen voorbij de 

parkeerplaats gaat u L over het klinkerpad met 
rechts van u de kerkmuur.  
 

(De Gertrudiskerk (Dorische stijl)  werd in 1835-'39 
gebouwd en in 1896 uitgebreid. In de 13e eeuw stond 
hier een Romaanse kerkje, dat in 1640 was vervangen 
door een zaalkerkje).  
 

Waar het klinkerpad rechts omhoog buigt, gaat u L 
het trappenpad omlaag.   
 

(Als u hier R het klinkerpad omhoog volgt, dan komt u 
bij de bijzondere voorkant van de kerk). 
 

Steek beneden de doorgaande weg over ga bij L 
over het trottoir.  
 

(U loopt hier langs de Brand bierbrouwerij, de oudste 
bierbrouwerij van Nederland (1340). Even verder 
passeert u rechts het huidige brouwhuis).  
 

Aan de 3-sprong bij wegkruis, zitbank en ANWB 
wegwijzer gaat u R (Brouwerijstraat). (Vlak daarna 
passeert u rechts een bijzonder wegkruis). Meteen na 
de brug over de Geul gaat u R (Kerkpad) over de 
asfaltweg met rechts het opslagterrein van de 
brouwerij en links de kasteelgracht van kasteel 
Wijlre. Voor de voetbalkantine van S.V. Geuldal 
gaat u L (In de Beemden/rood) met links de 
kasteelgracht en rechts de voetbalvelden.  Aan de 
3-sprong bij zitbank en grote parkeerplaats gaat u 
RD over het pad verder langs de kasteelgracht.  
 

(Net voor het bruggetje heeft u mooi uitzicht op het  
kasteel dat oorspronkelijk een waterburcht (1652) 
was).  
 

Voorbij twee zitbanken gaat u L over de  asfaltweg. 
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij  
parkeerplaats De Kwakkerpool R (rood/blauw) 
richting Beertsenhoven. Negeer veldweg scherp 
rechts.  
 

5.  Aan de 3-sprong bij twee boomzitbankjes in de 
buurtschap Beertsenhoven gaat R. Meteen daarna 
aan de 3-sprong  bij wegwijzer en wegkruis loopt u 
RD (blauw) richting Margraten en u passeert 
meteen rechts de mooie kleine rijksmonumentale 
haakvormige vakwerkhoeve uit de 18e/19e eeuw. 
Volg nu bijna 1 km de mooie holle stijgende 
veldweg. 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).                        
 

(U loopt hier over het Plateau van Margraten. Vanaf 
de zitbank ziet u links in de verte de hooggelegen St. 
Martinuskerk (1862) in Vijlen en de 133 m hoge tv-
mast 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 gesnoeide (2020) 
kastanjeboom, waar tegen een wegkruis staat, de 
klinkerweg over loop RD (geel-rood/Krijtlandpad) 
het brede graspad omhoog. Aan de 4-sprong gaat 
u R (geel-rood) over de veldweg, die u 800 m RD 
volgt over het Plateau van Margraten. Negeer 2 
veldwegen rechts.  
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Aan de 3-sprong bij zitbank en grenssteen van de 
gemeente Eijsden – Margraten gaat u L met rechts 
de bosrand. Na 50 m gaat u R (rood) over het 
bospad. Volg nu circa 1 km het dalende en 
stijgende pad boven door het hellingbos. Bijna aan 
het eind buigt het pad naar links en loop het 104  
treden tellende trappenpad omlaag. 
 

6. Beneden aan de trap gaat u R. Meteen daarna 
aan de Y-splitsing gaat u L (wit-rood) door het 
draaihekje en volg 1,2 km het pad met rechts van u 
de bosrand van het hellingbos en links weilanden.  
 

(Aan dit mooie pad in het Gerendal staan twee 
zitbanken waar u kunt genieten van de rust. Mogelijk 
ziet u hier in de weilanden Mergelland schapen, een 
oud Limburgs ras, grazen).  
 

Negeer bijna aan het eind van het pad zijpad 
rechts. Vlak daarna gaat u aan de smalle asfaltweg 
R (rood).  Na 150 m gaat u  bij verbodsbord L de 
brede grindweg omhoog.   Waar de grindweg na 
bijna 500 m naar links buigt, gaat u R over het 
graspad.  
 

(Voor u ziet u hier de St. Jansboskapel (1915), die  
gebouwdis  in opdracht van de bewoners van het 
nabij gelegen kasteel Genhoes). 
 

U passeert twee draaihekjes. Aan de kruising van 
graspaden gaat u RD en u passeert meteen rechts 
het mooi gelegen terras van hotel Het Valkennest, 
de sponsor van deze wandeling, waar u iets kunt 
eten (vlaai) en drinken. Loop verder naar de 
doorgaande weg waar ook de ingang is van het 
hotel, waar u ook iets kunt nuttigen.   
 

 
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.   

 
 
 

 


