1307 SCHIN OP GEUL – Wijlre 11,4 km
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Tijdens deze heuvelachtige wandeling met halverwege een fijn lunchcafé wandelt u eerst over de Sousberg waar u
prachtig uitzicht heeft. Dan loopt u omlaag naar de buurtschap Engwegen waar u een heel klein stukje van de steilste
straat van Nederland omhoog loopt. Vervolgens loopt u langs de Geul en door weilanden naar Wijlre. In de weilanden
kan het na veel regenval over een klein stuk erg drassig zijn. In Wijlre komt u bij Cafetaria Bijna Thuis, de sponsor
van de wandeling, waar u kunt pauzeren. Op de terugweg loopt u langs de watermolen Otten naar de buurtschap
Stokhem, waar u via mooie paden omhoog loopt naar het Plateau van Margraten. Via leuke paden wandelt u terug
naar de parkeerplaats. U kunt ook starten in Wijlre bij Bijna Thuis, start dan bij punt 5.

blz 2 van 4
Gps-afstand 11400 m, hoogteverschil 99 m en looptijd 2.40 uur.
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.

Startpunt: Cafetaria Bijna Thuis, Parallelweg 7, Wijlre. Tel: 06-22213956. Geopend: Donderdag t/m zondag
van 11.00 uur tot 20.00 uur. Parkeer op de parkeerplaats. Start de route bij punt 5.

1307 SCHIN OP GEUL – Wijlre 11,4 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u omhoog. Aan
het eind van de parkeerplaats gaat u bij infobord
“Gerendal” R het bospaadje omhoog. Boven aan
de 3-sprong gaat u L (blauw) het graspad
omhoog met rechts afrastering van weiland. Op
het grote grasveld gaat u bij oriëntatiebord
(prachtig uitzicht) en picknickbank R via klaphek
het weiland in.
(Wanneer in het weiland Galloway runderen lopen,
loop dan om
het weiland heen met links de
afrastering van het weiland. Negeer twee klaphekjes
links. Ga dan verder bij **** in dit punt).
In het weiland gaat u meteen L en loop dan RD
omhoog met even verder links van u een
haag/afrastering. Het pad buigt in het weiland via
trappenpad rechts omhoog. Ga boven door het
klaphek en ga dan meteen L (blauw). **** Een
eindje verder passeert u zitbanken en de mooie
schuilhut, waar u bij honds weer (slecht weer)
kunt schuilen.
(Hier boven op de Sousberg heeft u mooi uitzicht o.a.
op de bij wielerliefhebbers bekende Keutenberg
(22%), vakantiepark Résidence Valkenburg en de 94
m hoge tv-toren in Eys).
Voorbij de schuilhut volgt u RD (blauw) het
bospad. U komt uit het bos en volg RD (blauw)
het pad gelegen tussen weilanden. Beneden aan
de T-splitsing bij zitbank gaat u L (blauw) de
veldweg omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat u
L (geel/blauw) de verharde veldweg met prachtig
uitzicht omlaag.
(Hier
in
de
weilanden
ziet
u
mogelijk
Gallowayrunderen grazen van het Galloway fokbedrijf
Bocu. Voor u ziet u boven woningen in de buurtschap
Keutenberg).
2. Na 700 m gaat u beneden voorbij
plaatsnaambord “Engwegen” R (groen) de steile

smalle asfaltweg omhoog, de steilste straat (22%)
van Nederland. (De Keutenberg, bekend van de
Amstel Gold Race). Let op! Na 20 m gaat u voor
afvalbak en links staande zitbank L over het
graspad en loop dan het trappenpad omlaag.
(Als u hier 30 m RD loopt en dan meteen voorbij het
geologisch monument “groeve Keutenberg” het
trappenpad omhoog loopt, dan komt u bij twee
zitbanken met mooi uitzicht en waar u mogelijk
zwoegende fietsers de Keutenberg ziet bedwingen).
Beneden aan de T-splitsing gaat u R (geel/groen)
over het smalle pad en na 100 m loopt u langs de
links beneden meanderende Geul.
(Na 400 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).
Negeer meteen bospaadje rechts (Putweggetje)
omhoog. Bij ingang van camping Gronselenput
volgt u RD (groen/geel) de smalle asfaltweg.
Negeer meteen trappenpad (Kirkepaedje) rechts
omhoog. Meteen daarna negeert u bij de
voormalige witte boswachterswoning (huisnr. 2)
veldweg rechts omhoog en loop RD (geel) over
de smalle asfaltweg. Na 150 m passeert u de
ingang van camping de Gele Anemoon en even
verder loopt u vlak langs de meanderende Geul,
die met een verval van circa 250 m het snelst
stromend riviertje van Nederland is.
3. Let op! Waar de Geul een bocht naar links
maakt, gaat u 20 m verder bij wegwijzer L
(blauw/geel) via klaphek over het pad richting
Wijlre. Blijf nu het pad RD door de
weilanden/natuurgebied volgen met links van u
de meanderende Geul, soms vlakbij soms op
afstand.

(Mogelijk komt u hier grazende Schotse Hooglanders
(runderen met horens) tegen. Na circa 250 m
passeert u bij draaihekje een zitbank (genietplekje),
die vlak langs de meanderende Geul staat. Na veel
regenval kan een eind verder voor rij knotwilgen een
klein gedeelte erg drassig zijn. Loop bij dit punt dan
even over het links gelegen groot grasveld).
Verder struinend door het mooie natuurgebied
ziet u even verder voor u de mooie kerktoren van
de Gertrudiskerk (1835) in Wijlre.
Voorbij links staande houten woning gaat u aan
de Y-splitsing L over het graspad. Via houten
klaphek verlaat u het natuurgebied en ga dan L
over het asfaltpad en even verder steekt u bij
zitbank via bruggetje de Geul over.
(Vlak na het bruggetje ziet u links, rechts van het
ijzeren toegangshek van de houten woning, een
bijzonder wegkruis).
4. Boven aan de voorrangsweg bij zitbank in
Wijlre gaat u R over het trottoir met rec
hts prachtig uitzicht over het Geuldal. Negeer na
100 m zijweg links (Pastoor Schulpenstraat)
omhoog. 200 m verder gaat u bij huisnr. 35 L
(Pastoor Maessenstraat) omhoog. Negeer meteen
zijweg rechts. Aan de kruising gaat u R (Jan van
Houtemstraat). Negeer zijwegen. Aan de
doorgaande weg gaat u L omhoog. Na bijna 100
m gaat u bij zitbank R (Parallelweg). Negeer
zijwegen. Na 200 m komt na 5 km wandelen links
bij treinstation Wijlre en Cafetaria Bijna Thuis, de
sponsor van deze wandeling, waar u fijn kunt
pauzeren. De vriendelijke uitbater Peter verneemt
graag wat u van de wandeling vindt. Het
vriendelijk geprijsde broodje gezond is zeer aan
te bevelen!
(Mogelijk stopt hier bij het station een puffende
locomotief van de Zuid Limburgse Stoomtrein
Maatschappij (ZLSM) die op deze spoorlijn tussen
Kerkrade en Schin op Geul een toeristische
stoomtreindienst exploiteert. Station Simpelveld is het
kloppend hart van de ZLSM en tevens opstapplaats.
Station Wijlre is ook een halteplaats. Zeker eens
doen. Een ritje met de stoomtrein van Simpelveld
naar Wijlre en een prachtige wandeling terug kan met
wandeling no.185.).
5. Met uw rug naar de ingang van de cafetaria
gaat u L. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R
(Stationsweg) omlaag richting kerk. Aan het eind
van Wachtendonckplein loopt u bij het voormalig
gemeentehuis (huisnr.1) van de voormalige
gemeente Wijlre, met boven op het dak een
uivormige bol, RD (Stationsweg) via trappen de
doodlopende klinkerweg omlaag. Steek beneden
de doorgaande weg over en loop RD over het
klinkerpad met rechts de kerkhofmuur. Waar het
pad rechts omhoog buigt, negeert u trap omlaag.
(Links beneden ziet u koperen brouwketels van de
Brand bierbrouwerij (1871)).

blz 3 van 4
Bij de ingang van de bijzondere voorkant van de
Gertrudiskerk loopt u RD.
(De Gertrudiskerk (Dorische stijl) werd in 1835-'39
e
gebouwd en in 1896 uitgebreid. In de 13 eeuw stond
hier al een Romaanse kerkje).
Bij de parkeerplaats bij supermarkt gaat u RD de
klinkerweg omlaag. Steek meteen daarna schuin
links de voorrangsweg over en loop RD (rood) de
doodlopende klinkerweg omlaag. Negeer aan het
einde van de klinkerweg trappenpad rechts
omhoog en ga dan meteen L (rood) het grindpad
gelegen tussen schuur en muur omlaag. Steek
via bruggetje de molentak van de Geul over en ga
L over het tegelpad met links de molentak van de
Geul.
(Hier ziet u de watermolen “Otten”. De molen,
gebouwd in 1776 en bestaande uit een onderslag- en
middenslagrad, was vroeger een koren- en
oliemolen).
6. Voorbij het sluisbruggetje gaat u aan de 3sprong RD (blauw/rood) via het klaphekje over
het smalle pad met links afrastering van het
opslagterrein van Brand Bierbrouwerij. Voor de
voetbalkantine van S.V. Geuldal gaat u L. Meteen
daarna gaat u R (rood/In de Beemden) over de
asfaltweg met links de kasteelgracht/kasteel
Wijlre, een voormalige waterburcht (1652) en
rechts de voetbalvelden. Volg nu de asfaltweg,
die voorbij de voetbalvelden naar rechts (rood)
buigt. Voorbij de slagboom loopt u RD met rechts
de visvijver van H.S.V. de Springende Beekforel.
Meteen daarna voorbij zitbank (20 m voor clubhuis)
gaat u L (rood) over het brede bos- grindpad.
Aan de 3-sprong gaat u RD. (U verlaat hier de rode
route). 10 meter vóór zitbank en met rechts een
vijver gaat u L via betonnen bruggetje over het
bospad. Steek RD de picknickweide over en
voorbij schuilhut gaat u R (geel) over het
asfaltpad langs de doorgaande weg.
7. U loopt de buurtschap Stokhem binnen. Let op!
Meteen voorbij huisnr. 10 gaat u L over de smalle
asfaltweg, die vlak daarna voorbij buurthuis “der
Vrakel” een smal stijgend graspad wordt. Bijna
boven buigt het pad naar links.
(Hier heeft u rechts mooi uitzicht o.a. op wijngaard
“De Stokhemer Wingert”).
Meteen voorbij zitbank, genietplekje, gaat u aan
de 3-sprong R over het bospaadje.
(Hier bij zitbank heeft u weer prachtig uitzicht o.a.
over Wijlre. Rechts in de verte ziet u de hooggelegen
Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen).
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R het brede
(bos)pad omlaag. Beneden aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u scherp L (geel/blauw) de veldweg
omhoog.

Negeer zijpaden en volg de RD de stijgende
veldweg,
die
voorbij
uitstroom
van
regenwaterbuffer en zitbank een stijgende
bosweg wordt. Na 1 km gaat u boven aan de Tsplitsing R (geel) omhoog. Steek bij dikke eik en
wegkruis de smalle klinker- asfaltweg over en
loop RD (geel/rood) het brede graspad omhoog.
(U loopt hier over het Plateau van Margraten).
8. Aan de kruising gaat u R over de veldweg. Aan
de 3-sprong gaat u RD. Aan de volgende 3sprong gaat u R de veldweg omhoog richting
hoeve. (U verlaat hier de geel-rode route). Na 400 m
gaat u aan de bosrand bij bordje van
Staatsbosbeheer L het smalle bospad omlaag.
Beneden aan de T-splitsing gaat u R. Na 250 m

blz 4 van 4
komt u uit het bos en volg RD het brede pad
gelegen tussen afrasteringen. Aan de 3-sprong
gaat u L het holle pad door de bosstrook (even
steil) omlaag. (Even verder passeert u de uitstroom
van de regenwaterbuffer). Na 600 m gaat u aan de
3-sprong bij instroom van waterbuffer R/RD het
brede graspad omhoog. Aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u RD en u loopt Schin op Geul
binnen. Bij huisnr. 88 gaat u scherp R (blauw) de
klinkerweg omhoog en dan komt u bij de
parkeerplaats Sousberg.
(Als u bij huisnr. 88 RD loopt en aan de 3-sprong R
gaat, dan komt u aan de doorgaande weg. Hier ligt
links de brasserie De Herbergier en rechts de
banketbakkerij–lunchroom
Bie
d’r
Bekker
.
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verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

