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Tijdens deze heuvelachtige wandeling met halverwege een fijn lunchcafé wandelt u over voetpaadjes naar 
het Gerendal en langs bosranden loopt u naar Schin op Geul. Via een grindpad loopt u naar de Geul en dan 
bereikt u café ’t Graefke voor de pauze.  U wandelt over graspaden langs de Geul en een stukje door het 
dorp, dan loopt u naar de buurtschap Engwegen. U volgt een mooi voetpad en dan volgt een flinke maar 
gestage klim naar de hooggelegen hoeve Berghof.  U loopt over een plateau en dan komt u boven op de 
Sousberg waar u een mooi panorama wacht. U kunt ook starten bij café ’t Graefke of aan de 
Mauritiussingel 31, Schin op Geul. Startpunt: Wandelparkeerplaats Sousberg, navigatie: Grachtstraat 86, 
Schin op Geul.  Bij huisnr. 86 rijdt u L (blauw) de klinkerweg omhoog en na 50 m is links de parkeerplaats. 
Parkeer tegen de stoeprand. Na bijna 5 km komt u dan bij de sponsor.   
 

 
 

Startpunt: Café Trattoria ’t Graefke, Graafstraat 18, Schin op Geul.  Tel: 043-4592813.  Er is een kleine 
parkeerplaats. Start bij punt 3. 
 

U kunt ook starten vanaf de Mauritiussingel 31, Schin op Geul (gemakkelijk parkeren) en dan na 9 km 
pauzeren bij de sponsor. Met uw rug naar nr. 29 gaat u L. Ga dan verder bij **** in eind punt 3.   

 
 

1296 SCHIN OP GEUL 10,6 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u de klinkerweg 
omlaag. Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing  
gaat u scherp L over de asfaltweg, die meteen 
voorbij Hotel Bemelmans bij verbodsbord een 
veldweg wordt.  Vlak daarna gaat u aan de Y-
splitsing R over het graspad.  Negeer graspaadje 
schuin links omhoog. Meteen daarna gaat u 
beneden aan de 3-sprong bij instroom van 
regenwaterbuffer R over het graspad, dat een hol 
dalend pad wordt. Aan de T-splitsing gaat u L de 
bosweg omhoog. Na 400 m gaat u aan de 3-
sprong R (zwarte pijl op geel plaatje) het holle 
graspad omhoog. Na 600 m gaat u boven scherp 
R over de smalle asfaltweg. Na bijna 150 m gaat u 
bij zitbank L (rood) het bospad omlaag.  (Hier bij 
zitbank heeft u mooi uitzicht over het 5-
sterrenlandschap Zuid-Limburg).  
 

2. Bijna beneden negeert u afkortingspaadje 
rechts. Meteen daarna gaat u beneden aan de 
omgekeerde Y-splitsing scherp R (wit/rood) via 
draaihekje over het pad met rechts de bosrand 
van het hellingbos en links weilanden.  
 

(U bevindt zich hier in het hart van het Gerendal waar 
Staatsbosbeheer ongeveer 240 hectare grond in 
eigendom heeft. Het Gerendal is de plek in 
Nederland waar de meeste planten- en diersoorten 
voorkomen. De schapen, die u  mogelijk in het 
Gerendal ziet grazen, zijn Mergellandschapen een 
oud schapenras.  
 

Na 700 m passeert u een zitbank, waar u meestal de 
stilte kunt horen).  
 

Na 1,3 km gaat u aan de smalle asfaltweg meteen 
R via draaihekje over smalle pad dat een eindje 
verder een haakse bocht naar links maakt en dan 
een stijgend pad wordt.   

(Omhoog lopend ziet u weer de  mergelwand van de  
Däölkesberg).  
 

Boven passeert u rechts de hoge schietpaal met 
kogelvanger van schutterij Mauritius Strucht 
(<1716)). Aan de smalle asfaltweg gaat u L 
omlaag.  Steek meteen daarna beneden in de 
buurtschap Strucht de voorrangsweg over en ga 
L omlaag. Na bijna 200 m gaat u voorbij huisnr. 
92 en bij wit wegkruis R (Veeweg) over de 
doodlopende smalle asfaltweg, die vlak daarna 
een veld- grindweg wordt. Aan de Y-splitsing bij 
zitbank gaat u L (fietsroute (fr.) 59) via klaphek bij 
veerooster over de grindweg.  Na 400 m steekt u 
via boogbruggetje de Geul over. Na het bruggetje 
gaat u R (fr. 59/geel) het brede pad omhoog. 
Boven in Schin op Geul gaat u R (fr.59/geel) de 
asfaltweg omlaag. Na 50 m komt u bij café 
Trattoria ’t Graefke, de sponsor van deze 
wandeling, waar u iets kunt eten of drinken.   
 

3. Met uw rug naar de ingang gaat u L over de 
asfaltweg. (Hier ziet u voor u in de verte kasteel 
Genhoes). Aan de 3-sprong meteen voorbij 
voormalig boerderijtje met rondom veel “oude” 
landbouwwerktuigen en bij wegkruis loopt u RD 
(Graafstraat) omhoog. Negeer bij de 
rijksmonumentale Mauritiuskerk  (zie infobord) 
doodlopende weg links (Kerkwegje) omhoog.  
Meteen daarna aan de 4-sprong  gaat u R  
(Tolhuisstraat) de weg, die omzoomd is met 
platanen, omlaag.  
 

(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).  
 

https://graefke.nl/
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Even verder 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 R over het tegelpad en meteen 
daarna gaat u bij trafokast door de nauwe 
doorgang. Volg nu het pad met rechts van u de 
meanderende Geul, het snelst stromend riviertje 
van Nederland. 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 L over de veldweg met links het 
sportcomplex.  Let op! Tegenover links gelegen 
omheind basketbalveld en waar rechts het 
grasveld begint, gaat u R over het 
gazon/grasveld. Op de hoek van de huizen bij 
lantaarnpaal met bloembak gaat u RD over de 
smalle asfaltweg langs huisnr. 26. Aan de 3-
sprong gaat u RD (Mauritiussingel) met rechts 
een mooie vijver met bankjes. **** Negeer 
zijwegen en blijf de asfaltweg (Mauritiussingel), 
die naar links buigt, RD volgen.  
 

4. Aan de T-splitsing gaat u R.  
 

(Meteen links passeert u de bijzondere 

Engelbewaarder “kapel” (1950). Het gezin Bemelmans, 

dat hier woonde, bouwde deze kapel als rustaltaar 
voor de jaarlijkse sacramentsprocessie. Op die 
manier hoefde niet elk jaar opnieuw een rustaltaar 
gebouwd te worden).  
 

Aan de doorgaande weg bij zitbanken en het 
beeld van frater Venantius, de zingende frater van 
Wim Sonneveld steekt u de doorgaande weg over 
en gaat u bij muurkruis L.  Na ruim 100 m gaat u 
R (blauw/Engwegen) over de smalle asfaltweg. U 
passeert camping Vinkenhof.  
 

(Even verder ziet u schuin rechts voor u de steilste 
straat van Nederland, de Keutenberg).  
 

Waar de asfaltweg bij huisnr. 9 en tuinkruis in de 
buurtschap Engwegen naar rechts buigt, loopt u 
RD (geel/groen/wit-rood) over het smalle 
(voet)pad. Negeer vlak daarna  trappenpad rechts 
omhoog. Volg het mooie smalle pad RD en na 100 
m loopt u langs de  Geul. Negeer zijpaadjes. 
 

(Na 500 m, waar de Geul een scherpe bocht naar 
links maakt, passeert u rechts de voormalige 
schuilkelder Gronselenput (zie infobordje). Hier 
passeert u ook bij houten afrastering, gedichtpaal en 
zitbank de Gronselenput waarvan het water hier in de 
Geul stroomt. Zie infobord) 
 

Bij ingang van camping Gronselenput volgt u RD 
(groen/geel) de smalle asfaltweg. Negeer 
trappenpad (kirkepaedje) rechts omhoog. Meteen 
daarna gaat u bij de voormalige 
boswachterswoning (huisnr. 2) R (groen/ 
Gronzedelle) de (holle) veldweg omhoog. (Doe 

rustig aan het is een straffe kuitenbijter). Na 800 m 
gaat u boven L over de smalle asfaltweg.   
 

5. Aan de 5-sprong in het gehucht Berghof bij 
wegkruis, staande tussen twee linden, gaat u bij 2 
pilaren scherp R (geel) over het paadje gelegen 
tussen akkers en met rondom prachtig uitzicht 
(afhankelijk van beplanting akkers).  
 

(Als u hier bij zwerfsteen met infobord over hoeve 
Blankenberg, die voor het eerst schriftelijk genoemd 
is in de 15e eeuw, L over het klinkerpad loopt, dan 
komt u bij Hoeve Blankenberg waar u binnen of op 
het terras iets kunt eten en drinken o. a koffie met 
Limburgse vlaai. Di en Wo. gesloten). 
 

Na 500 m wordt het smal pad bij de plek waar de 
voormalige galg van Wijlre heeft gestaan (zie 
infobord) een dalend graspad/veldweg.  
 

(Voor u in de verte ziet u weer de mergelgrot in de 
Däölkesberg. Bijna aan het eind van het pad ziet u 
rechts woningen in de buurtschap Keutenberg).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD/L  (blauw) de veldweg 
omlaag.  
 

(Hier in de weilanden ziet u mogelijk 
Gallowayrunderen grazen van het Galloway fokbedrijf 
Bocu).   
 

Na 150 m gaat u bij zitbank R (blauw) het graspad 
omhoog. Omhoog lopend passeert u even verder  
de volgende zitbank en volg RD het smalle pad 
met links een bosstrook en rechts een groot 
weiland.  Bij begin bos buigt het (bos)pad rechts 
(blauw) omhoog. (U bent nu hier boven op de 
Sousberg).  Bij het verlaten van het bos passeert u 
zitbanken en de mooie schuilhut, waar u bij 
hondsweer (slecht weer) kunt schuilen.  
 

(Hier heeft u mooi uitzicht o.a. op de bij 
wielerliefhebbers bekende Keutenberg (22%)), 
beneden vakantiepark Résidence Valkenburg, de 
kerk in Ransdaal. en bij helder weer ziet u in de verte 
de 133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald). 
 

Volg nu RD het graspad met rechts afrastering. 
Negeer klaphek rechts en volg het dalende 
graspad (blauw) verder langs de afrastering.  
 

Negeer klaphek rechts en volg RD het dalende 
pad met rechts afrastering.  
 

(Voor u ziet u het hooggelegen Casinogebouw in 
Valkenburg. Rechts beneden ziet u de Mauritiuskerk 
(1768) in Schin op Geul). 
 

Bijna beneden buigt het pad/afrastering rechts 
omlaag. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L 
het gras- bospaadje omlaag.   (U verlaat hier de 
blauwe route). Vlak daarna gaat u beneden aan de 
klinkerweg bij infobord L en u komt weer bij  de 
parkeerplaats. 

 

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.   


