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1224. OUD-VALKENBURG 10,4 km - 7 km 
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Tijdens deze heuvelachtige wandeling langs 4 goede horecazaken wandelt u eerst langs het 
mooie kasteel Schaloen naar de Geul en dan loopt u via een bospad omhoog. U volgt een pad 
langs de spoorlijn en dan loopt u via een leuk pad omhoog. Via leuke rustige weggetjes komt u 
in de buurtschap Opscheumer en dan loopt u omlaag naar het restaurant Woodz in Schin op 
Geul.  U wandelt een mooi stukje langs de Geul en dan loopt u via Schoonbron naar Schin op 
Geul waar u kunt pauzeren bij hotel brasserie Salden en  brasserie De Herbergier. Via mooie 
holle paden loopt u omhoog naar een plateau. Via een bospad loopt u omlaag en via het 
prachtige Gerendal  en een grindweg loopt u terug naar het startpunt waar een mooi gelegen 
terras is.  U kunt de route inkorten tot 7 km.  

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,39 km  2.25 uur  71 m  127 m 

 

 
 

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. 
 

 
 

 
 

 

 
 

1224. OUD-VALKENBURG 10,4 km - 7 km 
 

1. Met uw rug naar de parkeerplaats en terras van 
de brasserie gaat u L. Meteen daarna aan de 4-
sprong gaat u R het graspad omlaag met even 
verder rechts de grote mergelschuur daterend uit 
1775. Aan de grindweg gaat u R.  Steek de 
doorgaande weg over en loop RD (rood/geel) door 
de mooie lindelaan.  
Volhh 

(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)).   
 

De weg buigt naar rechts en 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 R.  
 

(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).   
 

Volg nu geruime tijd RD het mooie pad met rechts 
de meanderende  Geul, het snelst stromend 
riviertje van Nederland. (Rechts ziet u de witte 
kasteelhoeve Genhoes). Na 750 m voorbij zitbank 
en klaphek negeert u brug rechts. Aan de 
asfaltweg aan de rand van in Schin op Geul gaat u 
L omhoog. Even verder gaat u R via brede trap 
onder het spoorwegtunneltje door en ga dan R 
over het graspad met rechts de spoorlijn Heerlen-
Maastricht. Bij bungalowpark Schin op Geul loopt 
u RD de asfaltweg omlaag.  
 

2. Beneden bij grote zwerfstenen, picknickbank  en 
spoorwegviaduct gaat u L (zwart/rood) de 
asfaltweg omhoog.  

http://www.hotelhetvalkennest.nl/
https://www.woodzvalkenburg.nl/
http://hotelsalden.nl/
https://hotelrestaurantdeherbergier.com/
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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 en dan langs de bosrand loopt. Aan de 3-
sprong bij wegkruis en spoorwegbrug gaat u RD 
(Kerkeveld/zwart/ blauw/ groen) de asfaltweg 
omhoog. Aan de Y-splitsing bij wegkruis gaat u R 
(Langs de Ling/wit/rood) de smalle asfaltweg 
omlaag. Negeer beneden veldweg links omhoog.  
Vlak daarna aan de 3-sprong, met kastanjeboom in 
het midden, gaat u R onder het spoorwegviaduct 
door. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong RD 
door de rustige buurtschap Opscheumer.  Voorbij 
huisnr. 10 volgt  u de asfaltweg door de essenlaan 
omhoog. Na 400 m gaat u boven aan de 3-sprong 
bij zitbank L (blauw/zwart/rood).  
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht o.a. op de St. 
Theresiakerk (1932) in Ransdaal, die door de 
parochianen zelf is gebouwd met Craubergersteen, 
hardsteen en mergel).  
 

Aan de voorrangsweg bij het grote 150 kv 
trafostation Schoonbron gaat u R omlaag. (Loop 
links van de weg over het optische fietspad). Aan de 
3-sprong gaat u RD (geel/groen) verder omlaag. Na 
150 m loopt u onder het spoorwegviaduct door en 
dan loopt u Schoonbron binnen. Beneden bij groot 
wegkruis en ANWB-wegwijzer gaat u aan de 
doorgaande weg L en na 30 m komt u bij Woodz, 
een mooie pauzeplek met terras.  
 

3. Met uw rug naar Woodz gaat u L   
(Valkenburgerweg). Negeer meteen bij ANWB 
wegwijzer zijweg rechts omhoog. Na 150 m, 
meteen voorbij huisnr. 140, gaat u L 
(Scheumergats) de smalle doodlopende 
asfaltweg omlaag, die beneden een breed 
graspad wordt. Voorbij draaihekje gaat u aan de 
T-splitsing bij dikke wilg R (wit/rood) via 
draaihekje over het pad dat even verder langs de 
meanderende Geul loopt. Aan het einde van het 
pad bij hoogstaande trafokast gaat u via 
draaihekje R (groen/geel/rood) de smalle 
asfaltweg omhoog.  Steek boven in Schoonbron 
voorzichtig de doorgaande weg over en ga dan 
meteen na de met Kunradersteen gebouwde 
Mariakapel (1946)  L (Hoogbeek/blauw/groen) 
langs huisnr. 2. Even verder loopt u Schin op 
Geul binnen. Negeer doodlopende klinkerweg 
links.  
 

(Boven passeert de monumentale carréhoeve Hoeve 
Nieuw Hoogbeek (nr. 17) uit 1830).  
 

Aan de ongelijke 4-sprong bij de rechts boven 
staande voormalige basisschool (zie infobordje) 
en voor de H. Mauritiuskerk, één van de oudste 
kerken van Limburg, gaat u L (Tolhuisstraat) 
omlaag.  
 

(Hier staat bij wegkruis 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).  
 

Na 20 m gaat u L over de klinkerweg (inrit) en 
komt u bij het hotel brasserie Salden, een mooie 
pauzeplek met mooi terras.   
 

4. Met uw rug naar de klinkerweg (inrit) van het 
hotel brasserie Salden gaat u L omlaag langs de 
platanen. Even verder steekt u de Geulbrug, met 
golvend kunstwerk als leuning, over. Negeer 
zijwegen en loop RD (Breeweg). Na 250 m gaat u 
voorbij de bijzondere kapel en  bij  het beeld van 
frater Venantius, de zingende frater van Wim 
Sonneveld, R langs de doorgaande weg.  
 

(Via de QR code kunt luisteren naar het betreffende 
stuk uit een conference van Wim Sonneveld). 
 

Waar na 200 m de doorgaande weg naar rechts 
buigt, komt u links bij  het restaurant De 
Herbergier, een leuke pauzeplek met terras. 
 

(Degene, die de 7 km loopt, gaat hier RD verder langs 
de doorgaande weg. Negeer zijwegen. Let op!  Na 800 
m gaat u in Oud-Valkenburg net vóór huisnr. 64 L over 
het grindpad. Het pad buigt naar rechts en u loopt 
langs achtertuinen van woningen. Aan de 4-sprong 
van graspaden gaat u R terug naar het terras/ 
brasserie, de sponsor van deze wandeling, waar u nog 
iets kunt eten of drinken.     
 

5. Met uw rug naar de ingang van het restaurant 
De Herbergier gaat u R en ga dan meteen R 
(Grachtstraat) over de doodlopende klinkerweg. 
Aan de 3-sprong gaat u R langs huisnr. 34 de weg 
omhoog, die na bijna 150 m een stijgende holle 
bosweg wordt.  Negeer zijpaadjes links. Na bijna 
500 m gaat u aan de Y-splitsing R (pijl) het holle 
pad, dat een smal stijgend hol (gras)paadje wordt, 
omhoog. Na 600 m gaat u boven R over de smalle 
asfaltweg.  Na 100 m gaat u bij de bosrand en voor 
zitbank L (rood) het bospad omlaag.  Beneden gaat 
u aan de omgekeerde Y-splitsing scherp R (wit-
rood) via draaihekje over het pad met rechts de 
bosrand. Volg geruime tijd het pad met rechts de  
bosrand door het mooie stille Gerendal. 
 

(U passeert enkele zitbanken waar meestal de stilte te 
horen is. Het Gerendal is de plek In Nederland waar 
de meeste planten- en diersoorten voorkomen. De 
schapen die u hier mogelijk ziet grazen zijn 
Mergellandschapen, een oud schapenras).  
 

6. Na 1,3 km gaat u aan de smalle asfaltweg R 
(rood).  
 

(Schuin rechts voor u ziet u boven de schietpalen, 
waarvan een met kogelvanger, van schutterij Mauritius 
Strucht (<1716)).  
 

Na 150 m gaat u  bij verbodsbord en houten hek L 
de grindweg omhoog.  
 

(Boven heeft u rechts mooi zicht op de mergelgrot in 
de Däölkesberg).  
 

Waar de grindweg na  500 m bij volgend houten 
hek naar links buigt, gaat u R over het graspad 
met links een regenwaterbuffer.. 



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

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 
waar u iets kunt eten en drinken. U kunt ook RD 
lopen richting kerk waar voor de doorgaande weg 
de ingang van het hotel is en  waar u ook iets kunt 
nuttigen.  

(Als u hier RD loopt, dan komt u bij het mooie 11e 
eeuwse Johannes de Doperkerkje. Op het kerkhof 
staan enkele kruisen uit de 17e/18e eeuw.  
 

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). 

 
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.   
 


