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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling, wandelt u via een trappenpad door het bos 
omlaag en beneden loopt u een mooi stuk langs de Geul. Via graspaden en een stuk langs de Geul loopt u 
naar Schin op Geul waar u kunt pauzeren bij Bistro Bie Jeanneke.  Via een leuk pad langs de kerk omhoog 
steekt u de spoorlijn over en dan klimt u omhoog naar een plateau. Met prachtig panorama daalt u af naar 
de buurtschap Walem en dan volgt u een schitterend panoramisch graspad langs de mergelgrotten. U daalt 
af naar de spoorlijn en via een steil trappenpad klimt u omhoog naar de Kluis en een Statieweg, die vlak bij 
de parkeerplaats ligt. U kunt ook starten bij de Bistro Bie Jeanneke, start dan bij punt 4. 
 
Startpunt: parkeerplaats Kleine weg vlak bij de Kluis. U rijdt vanuit Walem over de Kleine weg naar de  
kluizenaarswoning de Kluis. Negeer na 250 m de parkeerplaats met picknickweide rechts en volg verder RD de 
smalle asfaltweg.  500 m verder, circa 30 m. voor het einde van de smalle asfaltweg/grindweg, komt u rechts bij 
trafokast bij de parkeerplaats. Is deze vol, start dan vanaf de grotere parkeerplaats (eerste P) met picknickplaats, 
die u aan het begin van deze smalle asfaltweg bent gepasseerd en waar u prachtig uitzicht heeft. 
 

 
 
Startadres: Bistro Bie Jeanneke, Vinkenbergstraat 2, Schin op Geul.  Tel: 043-8514173.  Geopend: Dagelijks 
vanaf 10.00 uur, dinsdag gesloten.   
 
U kunt ook parkeren op de grote parkeerplaats bij het treinstation Baanweg 1,Schin op Geul. Vanaf de 
parkeerplaats loopt u naar de spoorwegovergang en ga dan L (Vinkenbergstraat) de asfaltweg omhoog. Ga 
dan verder bij **** in punt 4.    
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,87 km  1.50 uur  77 m  140 m 

 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.biejeanneke.nl/


 

 
 

1366. WALEM – Schin op Geul 7,9 km 
 

1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R 
langs het infobord. Meteen daarna aan de  
4-sprong bij afsluitboom en voor de 
Kruiswegstatie gaat u R (blauw/groen) over de 
bosweg. (Aan het eind van de wandeling komt u nog 
langs de Kruiswegstatie). **** Een eindje verder 
verlaat u het bos en volg RD de veldweg.  Aan de 
3-sprong gaat u RD (blauw/groen).  
 

(Hier ziet u rechts beneden aan de dalende veldweg 
de witte hoeve Euverem. Rechts heeft u hier, 
afhankelijk van beplanting akker,  nog steeds mooi 
uitzicht). 
 

In het bos gaat u meteen aan de 3-sprong L het 
bospad omlaag. (U verlaat hier de groene en 
blauwe routes). Een eindje verder loopt u het lange 
trappenpad omlaag. Beneden aan de T-splitsing 
gaat u via houten doorgang L het pad omhoog 
met rechts beneden de spoorlijn Heerlen-
Maastricht.  Aan de kruising gaat u scherp R 
(geel/groen) de grindweg langs de 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 mooie 
bospad omlaag. Beneden gaat u L.  (Als u hier R 
gaat, dan komt u na 1,5 km in Valkenburg). 
 

2. Meteen daarna gaat u bij de Calvariegroep, 
zitbanken en wit bruggetje verder RD over de 
brede grindweg met rechts de Geul.   
 

(Bij bruggetje heeft u mooi zicht op kasteel Schaloen. 
Dit punt met de Calvariegroep 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 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 750 m, voorbij zitbank en volgend klaphek, 
steekt u R via boogbrug de Geul over en volg RD 
de grindweg. Na 400 m gaat u aan de 3-sprong bij 
klaphek, veerooster en zitbank L over de 
veldweg.  Na 100 m gaat u L over het pad langs 4 
oude prachtige holle wilgen. Bij draaihekje 
(stegelke) buigt het pad rechts door het 
weiland/grasland. Via stegelke loopt u het 
weiland in en ga dan meteen L door het weiland. 
Via bruggetje met draaihekjes steekt u ’t Siepke 

over, dat hier vlakbij in de Geul uitmondt en volg 
het (grind)pad dat meteen bij zitbank naar rechts 
buigt.    
 

3. Let op! Vlak vóór het voetbalveld en bij hoger 
staande trafokast gaat u L door de nauwe 
doorgang en volg het pad RD door het weiland 
met rechts het sportcomplex van S.V. Geuldal 
(Strucht/Wijlre). (Mogelijk komt u hier grazende 
Galloway runderen tegen). Vlak voor de Geul buigt 
het pad naar rechts en blijf dan langs de 
meanderende Geul lopen. Bij speeltuintje buigt 
het pad weer naar rechts en via nauwe doorgang 
bij grote trafokast verlaat u het weiland. Aan de 
asfaltweg gaat u L. Vlak daarna aan de T-splitsing 
steekt u L (Tolhuisstraat) via brug, met golvend 
kunstwerk als leuning, de Geul over en loop de 
asfaltweg omzoomd met platanen  omhoog. 
Boven aan de 4-sprong bij wegkruis, zitbanken en 
het bronzen beeld van een harp spelende 
Orpheus gaat u RD en ga dan  meteen R de trap 
omhoog en u komt bij de hoger gelegen Bistro 
Bie Jeanneke, de sponsor van deze wandeling, 
waar u binnen of op het leuke terras iets kunt 
eten of drinken. De uitbater Eric verneemt graag 
wat u van de wandeling vindt. 
 

(De brasserie is gehuisvest in het gebouw waar in  
1870 de eerst lagere school van het dorp kwam. In 
het gebouw was ook de onderwijzerswoning, het 
gemeentehuis en de brandweer gehuisvest. Binnen 
in de brasserie ziet u rechts een mooie 
muurschildering van het pand hoe het vroeger 
uitzag).     
 

4. Met uw rug naar de ingang en trap gaat u R. 
Meteen daarna aan de 3-sprong, met rechts het  
bronzen beeld van een harp spelende Orpheus, 
gaat u R met rechts de kerkmuur waaraan 
oorlogsgedenkplaten hangen. Bij infobordje over 
de geschiedenis van de St. Martinuskerk  gaat u 
R de brede stenen trap omhoog. Boven op het 
kerkhof, met meteen links enkele kindergraven, 
loopt u RD met rechts de ingang van de kerk. 
Meteen voorbij de ingang gaat u R over het 
klinkerpad met rechts de kerk. Achter de kerk 
buigt het klinkerpad naar rechts en ga dan 
meteen scherp L het klinkerpad omhoog en volg 
het pad RD langs de urnenmuur.  
 

(Hier bij urnenmuur ziet u voor u in de verte de 
steilste straat (de Keutenberg) van Nederland).   
 

Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong L over het 
grindpad en u verlaat u de begraafplaats. Loop 
RD langs de parkeerplaats van de begraafplaats.  
Aan de asfaltweg gaat u L en steek de 
spoorwegovergang van het toeristisch 
Miljoenenlijntje over.  
 



 

(Mogelijk moet u even wachten voor een puffende 
stoomlocomotief, die hier bij station Schin op Geul 
een halteplaats heeft). 
 

Negeer zijweg links (Baanweg/inrit parkeerplaats 
treinstation) en loop RD (Vinkenbergstraat) 
omhoog **** met even verder rechts woningen 
(nrs. 16-20) met  de bijzondere gevels.  
 

5.  Via brug steekt u de spoorlijn over en volg de 
asfaltweg, die bij wegkruis rechts   
(Kerkeveld/zwart/blauw/groen)  omhoog buigt. Na 
100 m gaat u aan de Y-splitsing  R (rood/Langs de 
Ling) de smalle asfaltweg omlaag.  
 

(Even verder ziet u voor u in de verte de met 
Crauberger breuksteen gebouwde Theresiakerk 
(1932) in Ransdaal, die door de parochianen zelf is 
gebouwd).  
 

Bijna beneden  aan de 3-sprong gaat u L de brede 
(holle) veldweg omhoog.  Aan de asfaltweg gaat u 
R omhoog.  
 

(Loop links van de weg. Na 100 m passeert u links 
een picknickbank met mooi uitzicht).  
 

Na bijna 300 m passeert u boven huisnr. 2. Let 
op! 50 m verder gaat u scherp L (zwart/rood) over 
het smalle pad dat nog even parallel aan de 
asfaltweg loopt en dan naar rechts buigt. Omlaag 
lopend  passeert u  twee brede draaihekken en 
loop dan RD het graspad verder omlaag met voor 
u prachtig uitzicht. Beneden steekt u een 
veerooster over en even verder bij 
regenwaterbuffer Koulen buigt de veldweg naar 
links.   
 

6. Aan de  T-splitsing in Walem gaat u L 
(zwart/rood) de asfaltweg omlaag.  
 

(Meteen daarna tegenover huisnr. 19 passeert u links 
een oude waterput. Zie infobord aan muur).  
 

Aan de 3-sprong gaat u bij verbodsbord R (geel) 
de smalle asfaltweg omhoog. Aan de Y-splitsing 
bij uitstroom van regenwaterbuffer gaat u L  
(Schaloensmolenweg) de holle veldweg omhoog 
met een grote dassenburcht. Bijna boven, bij 
bungalowpark Schin op Geul, gaat u L (geel) het 
brede pad omlaag, dat vlak daarna naar rechts 

buigt en een graspad wordt. Volg nu RD dit 
graspad met schitterend uitzicht.  
 

(U passeert twee zitbanken met schitterend uitzicht 
over het vijf-sterren landschap Zuid-Limburg).  
 

Een eind verder buigt het pad bij de hooggelegen 
mergelgrot in de Däölkesberg (zie infobord) links 
omlaag.  
7.  Beneden aan de T-splitsing voorbij draaihekje 
en voor de spoorlijn Heerlen-Maastricht gaat u R 
(geel/rood) over het pad met links heel even de 
spoorlijn.  Waar na 50 m het pad naar rechts  
buigt, negeert u zijpaadje links omlaag  en loop 
dan RD (rood/geel/wit-rood) via het lange 
trappenpad (kuitenbijter), dat even verder begint,  
de Schaelsberg omhoog. Boven aan de 3-sprong 
bij Kluis gaat u L. Vlak daarna gaat u R (rood)  en 
u passeert rechts de ingang van de Kluis (1690).  
 

(De kluis op de Schaelsberg is de meest 
schilderachtige van alle Nederlandse kluizenarijen. 
De laatste kluizenaar vertrok in 1930. De kluis is vrij 
te bezichtigen, zeker doen)  
 

Voorbij de Kluis gaat u R (groen/rood) het brede 
pad omhoog.  
 

(U kunt hier een rondje lopen langs de Kruisweg.  
 

Achter statie 7 en bij groot houten beeld van 
kluizenaar staan 4 bankjes en “tafeltjes”, een 
genietplekje met schitterend uitzicht. Wie sjoen os 
Limburg is……   
 

De kruisweg werd in 1843 gesticht door pastoor 
Loomans. De kruisweg bestaat uit 13 staties van het 
model 'ovenkapel' met nissen voorzien van litho's 
achter glas. Ze zijn gegroepeerd om het symbolische 
graf van Christus met daarin een houten kist en 
bovenop een kruis met de 'Arma Christi', de 
gereedschappen, waarmee Christus aan het kruis 
geconfronteerd werd).  
 

Aan de kruising bij afsluitboom gaat u  RD en u 
komt meteen links bij de parkeerplaats.  
 

(Degene die is gestart bij Bistro Bie Jeanneke gaat 
hier aan de kruising L (blauw/groen) over de bosweg. 
Ga dan verder bij **** in punt 1).  
 

 
 

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.   
 


