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Tijdens deze heuvelachtige wandeling met halverwege een leuk restaurantje met zelfgemaakte patat
wandelt u via een weiland omhoog naar een uitzichtpunt en dan struint u door het Biebosch. U daalt af
naar Valkenburg en dan loopt u langs het Sprookjesbos omhoog naar de Wilhelminatoren met weer mooi
uitzicht. U daalt af naar Valkenburg waar u kunt pauzeren bij Pommes. Na een stukje door de stad wandelt
u naar een afgelegen hoeve en loopt u de Schaelsberg omhoog. U daalt af naar de Calvariegroep en via een
mooi stuk langs de Geul en een grindpad komt u weer bij de parkeerplaats. In de route zitten 3 pittige
klimmetjes U kunt ook starten in Valkenburg bij Pommes.
Gps-afstand 8500 m, hoogteverschil 85 m en looptijd 2.15 uur.
Startpunt: Parkeerplaats Gerendal, Gerendalseweg, Schin op Geul. Start dan bij punt 1. Navigatie: OudValkenburg 78, Schin op Geul. (Rijdend vanuit Valkenburg naar Schin op Geul neemt u voorbij huisnr. 78 de
eerste weg R (Gerendalseweg) en na 50 m komt u R bij de parkeerplaats).

Startpunt: Frites restaurant Pommes Valkenburg, Berkelstraat 6, Valkenburg.
Betaald parkeren. Start de wandeling bij punt 4.

1305 SCHIN OP GEUL – Valkenburg 8,5 km
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u R over de smalle
klinker- asfaltweg. Na 50 m gaat u bij houten hek
R (fietsroute 60) de grindweg omhoog.
(Boven heeft u rechts mooi zicht op de mergelgrot in
de Daolkesberg en voor u ziet u de Wilhelminatoren
waar u straks langs komt).
Volg de grindweg, die na 400 m beneden bij
volgend houten hek naar links buigt. Vlak daarna
aan de T-splitsing bij regenwaterbuffer gaat u R.
Vlak daarna aan de T-splitsing bij zitbanken en de
met mergelstenen gebouwde St-Jansboskapel
(1915) gaat u L (geel) over de licht stijgende
veldweg. Let op! Na 400 m meteen voorbij links
staand houten hek gaat u R het brede pad (inrit
weiland) omhoog. Bij breed hek (vouwer) gaat u
door het klaphekje en loop dan RD door het
weiland omhoog met rechts (verplaatsbare)
afrastering. (U loopt dus omhoog richting grote rode
beuk, die boven in de bosrand staat). Boven na
klaphekje gaat u aan 4-sprong in de bosrand bij
zitbank (genietplekje) en dikke rode beuk RD het
holle smalle bospad omhoog.
(U heeft hier bij zitbank mooi uitzicht over het
Geuldal. Vanaf links o.a. op kasteel Schaloen, de
mergelgrot in de Daolkesberg , het 11e eeuws kerkje
van Oud-Valkenburg en rechts in de verte op de
Mauritiuskerk in Schin op Geul).
Na 100 m gaat u boven aan de bosrand, waar het
bospad naar rechts buigt, RD het paadje omhoog
en loop dan RD over het grote grasveld met

rechts een akker. (U loopt hier aan de rand van het
Plateau van Margraten).
2. Aan de 3-sprong voorbij 2 bomen gaat u R
(groen) over de veldweg. In de rand van het bos
gaat u aan de kruising RD (geel-rood) over het
bospad. Aan 3-sprong gaat u RD (geel) omlaag.
(Na 100 m heeft u boven rechts mooi zicht op kasteel
Schaloen).
Volg RD het dalende pad dat na 150 m een dalend
trappenpad wordt. Bijna beneden voorbij zitbank
buigt het pad naar links met links en rechts een
haag. Aan de asfaltweg gaat u R. Vlak daarna
gaat u L (zwart/geel-rood) de steile smalle
asfaltweg omhoog richting Sprookjesbos. Aan de
Y-splitsing
voorbij
de
ingang
van
het
Sprookjesbos gaat u L (zwart) omhoog. Meteen
daarna gaat u L (zwart/geel-rood) via het trapje
het bospad omhoog met links van u het
Sprookjesbos. Na 200 m gaat u boven R over de
grote parkeerplaats.
3. Let op! Meteen voorbij de Wilhelminatoren gaat
u op klinkerweg (circa 20 m vóór de
kabelbaan/rodelbaan) bij afvalbak L het pad
omlaag met rechts van u afrastering van de
tubingbaan. (U loopt dus niet de stenen trap
omlaag).
(Als u hier even RD loopt, dan heeft u mooi uitzicht
o.a. op de kasteelruïne (circa 1200), de enige
hoogteburcht in Nederland).

Aan de T-splitsing, 10 m voorbij afrastering, gaat
u scherp L de trap omlaag. Beneden gaat u R de
asfaltweg omlaag. Beneden aan de T-splitsing
gaat u R en ga dan meteen schuin L de trap
omlaag. Beneden gaat u R over het trottoir langs
de doorgaande weg omlaag.
(Even verder ziet u voor u de kasteelruïne die
omstreeks 1200 gebouwd is en de
enige
hoogteburcht in Nederland is).
Na 200 m, meteen voorbij huisnr. 30, gaat u R
(Van Meijlandstraat) het brede stenen trappenpad
omhoog met even verder boven voorbij groot
infobord links de muur van de kasteelruïne.
Beneden gaat u bij kanon/infobord L onder de
Berkelpoort (stadspoort/14e eeuw) door. Meteen na
de Berkelpoort komt aan de 3-sprong links
(huisnr. 6) bij Frites restaurant Pommes (Haut
Friture), de sponsor van deze wandeling, waar u
zeker de zelfgemaakte friet moet proeven! De
uitbater Andy verneemt graag wat u van de
wandeling vindt.
4. Met uw rug naar de ingang van Pommes loopt
u RD (Hovetstraat) over de klinkerweg. Negeer
smalle zijweg links. Aan de kruising voor het
Walramplein gaat u L. Negeer meteen zijweg links
(De Guascostraat) en loop RD door de
voetgangerszone met rechts het Walramplein/
parkeerplaats. Negeer zijwegen. Aan de kruising
voor brug gaat u R met links de mergelmuur/kerk
en rechts de grote parkeerplaats.
(De mergelmuur is gebouwd op de plek van de oude
vestigingmuur. Aan het einde van de mergelmuur
staat op de muur een bronzen maquette van de
vestingstad, waar het Valkenburg te zien is zoals het
in de Middeleeuwen uitzag met o.a. de
indrukwekkende
burcht,
waarvan
de
hoge
kasteeltoren in 1672 is vernield).
Bij hotel Walram loopt u RD over het klinkerpad
met
links
de
Geul.
Bij
sluisbruggetje
(Walramstuw/zie infobord) gaat u L over de twee
bruggetjes met links de vistrap en rechts de
molentak van de Geul. (Oude Molen (17e eeuw) en
de Franse Molen (1804).
(Op het sluishuisje is een fraaie schildering
aangebracht met de afbeelding van de H. Barbara).
Na 50 m steekt u R het witte bruggetje over.
Meteen na het bruggetje gaat u L (Dr.
Hermansstraat) en meteen daarna gaat u R (Van
Tillstraat). Aan de kruising gaat u RD (Van
Tillstraat) over de eenrichtingsweg. Steek via
zebrapad de doorgaande weg over en ga voor
Residence De Wiegert L (blauw) over het trottoir
met links de doorgaande weg. Na 50 m tegenover
huisnr. 24 en bij Bowling Valkenburg gaat u R de
klinkerweg omhoog en loop vervolgens de brede
trappen omhoog met links het voormalige
klooster van de zusters Franciscanessen (1883)).
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5. Boven aan de asfaltweg gaat u R (blauw) en
loop bij verbodsbord onder het spoorwegviaduct
door en volg dan RD (blauw) het stijgende
(bos)pad. Aan de Y-splitsing bij bijzonder
veldkruis gaat u R (geel) het (holle) pad omhoog.
(Boven heeft u afhankelijk van beplanting akker
prachtig uitzicht. Vanaf links ziet u de 30 m hoge
uitzichttoren Wilhelmina, de kasteelruïne Valkenburg,
Thermae 2000 (puntdaken) en het Casino, beide
laatsten gelegen op de Cauberg).
Beneden gaat u L de smalle asfaltweg door het
mooie droogdal omhoog. Negeer bij zitbank
zijpad links omhoog. Let op! Circa 50 m voor
boerderij gaat u vóór meidoornhaag R het brede
graspad omhoog met links de haag. (Links ziet u
hier de witte hoeve Euverem en rechts ziet u de tvtoren op de Emmaberg (Valkenburg)). Even verder,
einde graspad, loopt u RD met links de
meidoornhaag en rechts de akker. Bij de hoeve
gaat u R de veldweg omhoog. Boven aan de Tsplitsing gaat u R (groen/blauw) over het pad met
links afrastering en rechts mooi uitzicht. In het
bos gaat u meteen aan de 3-sprong L het bospad
omlaag. (U verlaat hier de groene en blauwe route).
Een eindje verder loopt u het lange trappenpad
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u bij
houten afsluitbomen L het pad omhoog met
rechts beneden de spoorlijn Heerlen-Maastricht.
6. Aan de kruising gaat u scherp R (geel/groen)
de grindweg langs een zitbank omlaag. Via brug
steekt u de spoorlijn over. Negeer meteen na
brug bij zitbank zijpad rechts en loop RD
(geel/groen) het brede holle bospad omlaag.
Beneden gaat u L. Meteen daarna gaat u bij de
Calvariegroep, zitbanken en wit bruggetje RD
over de brede grindweg met rechts de Geul.
(Bij bruggetje heeft u mooi zicht op kasteel Schaloen.
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).
Negeer na 100 m zijpad links omhoog en blijf het
mooie pad via klaphek RD volgen met rechts de
meanderende Geul, het snelst stromend riviertje
van Nederland. (Rechts ziet u de witte kasteelhoeve
Genhoes (17e/18e eeuw)). Na 700 m voorbij zitbank
en volgend klaphek steekt u R via boogbrug de
Geul over en volg RD de grindweg.
(Als u bijna aan het eind van deze wandeling nog iets
wilt drinken, kunt u hier bij bruggetje RD het pad
omhoog lopen. Na 100 m gaat u aan de asfaltweg in
Schin op Geul R omlaag en na 100 m komt u links bij
Café Trattoria ’t Graefke (met terras). Dinsdag en
woensdag gesloten).

Na 400 m gaat u aan de 3-sprong bij klaphek,
veerooster en zitbank RD. Aan de doorgaande
weg bij wit wegkruis gaat u R. Meteen daarna
steekt u via oversteekplaats deze weg over, ga R
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en ga dan meteen L (rood/Gerendalseweg). Na 20
m gaat u bij houten afsluitboom R over het grasgrindpad 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.

