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Tijdens dit leuke en gemakkelijke rondje door het Gerendal, wandelt u o.a. door weilanden naar de 
toegangsweg van het Gerendal.  Via een rustig weggetje loopt u helemaal het mooie Gerendal binnen en bij 
een woning keert de route langs bosrand terug.  Via een leuk voetpad en mooie vijver, komt u weer in het 
dorp en de bistro met fijn terras.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

5,47 km 1.20 uur 41 m 41 m 
 

 

 
 
Startadres: Bistro Bie Jeanneke, Vinkenbergstraat 2, Schin op Geul.  Tel: 043-8514173.  Geopend: Dagelijks 
vanaf 10.00 uur, dinsdag gesloten.   
 

U kunt parkeren op de grote parkeerplaats bij het treinstation Baanweg 1, Schin op Geul. Vanaf de 
parkeerplaats loopt u naar de spoorwegovergang en ga dan R (Vinkenbergstraat) de asfaltweg omlaag. 
 

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.   

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


 

 
 

1427.  SCHIN OP GEUL 5,5 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de Bistro gaat u 
bij wegkruis en wegwijzer RD omlaag. Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij de St. Martinuskerk, 
één van de oudste kerken van Limburg, gaat u L 
(Tolhuisstraat)  door de platanenlaan omlaag. 
 

(Hier aan de 3-sprong, ziet u rechts 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).  
 

Via brug, met golvend kunstwerk als leuning, 
steekt u de Geul 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 voor trafokast door de nauwe doorgang. Volg 
nu het pad met rechts van u de meanderende 
Geul, het snelst stromend riviertje van Nederland 
en met even verder links van u het sportcomplex 
van S.V. Geuldal (Strucht/Wijlre). Bij breed ijzeren 
hek verlaat u, via nauwe doorgang, het weiland 
en gaat u R over het pad. Bij zitbank steekt u via 
draaihekjes (stegelkes) het bruggetje van een 
zijbeekje van de Geul over. Volg nu het pad 
schuin R door het weiland richting einde rechts 
staande haag. Via volgend stegelke steekt u  het 
volgende weiland schuin L over. Bij draaihekje 
gaat u L over het pad met rechts afrastering en u 
passeert 4 oude mooie  oude holle wilgen. Aan de 
veldweg gaat u R.   
 

(Rechts boven ziet u de mergelgrot in de mergelwand 
van de  Däölkesberg).  
 

 

Aan de T-splitsing, bij zitbank en veerooster, gaat 
u L. Bij wit wegkruis gaat u aan de doorgaande 
weg R.  
 

2. Meteen daarna gaat u bij trafohuisje L 
(Gerendalweg/rood). Negeer zijpaden en volg 
deze  smalle rustige licht stijgende asfaltweg 
geruime tijd RD (rood).  
 

(U loopt hier door het natuurgebied Gerendal, waar 
Staatsbosbeheer circa 240 hectare grond in 
eigendom heeft. Het is de  plek in Nederland waar de  
meeste planten- en diersoorten voorkomen.  
 

Na 800 m passeert u een zitbank. De schapen, die u 
hier mogelijk in de weilanden ziet grazen, zijn 
Mergellandschapen, een oud schapenras).   
 

Na 1,5 km gaat u aan de 3-sprong bij 
“Buitenvakantiewoning” (nr. 3) L (wit-rood) de 
veldweg omlaag.   

(Als u hier aan de 3-sprong RD loopt, komt u na bijna 
150 m aan de 3-sprong bij wegkruis, waterput (1550), 
waterpoel en de witte voormalige boswachterswoning 
(1841). Tegenover de boswachterswoning staat een 
zitbank, een genietplekje. 25 m voorbij de 
boswachterswoning komt u  bij de orchideeëntuin, die 
van 1 mei tot 1 juli geopend is. Als u aan de 3-sprong 
RD loopt, komt u na 50 m bij de werkschuur, 
administratiegebouw en schaapskooi van 
Staatsbosbeheer Eenheid Zuid-Limburg, waar een  
groot infobord en  ronde zitbank staat). 
 

3. Negeer het 106 treden lange trappenpad rechts 
omhoog en negeer meteen daarna het bospad 
rechts omhoog en loop via draaihekje RD/L (wit-
rood). Volg nu geruime tijd het pad met rechts de 
bosrand van hellingbos en links weilanden.  
 

(U kunt hier vaak de stilte horen. U passeert enkele 
infoborden en na 800 m een zitbank).  
 

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

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

Boven passeert u rechts de  schietpalen, waarvan 
een met  kogelvanger, van schutterij Mauritius 
Strucht (<1716). Aan  de T-splitsing gaat u L de 
smalle asfaltweg omlaag. Steek vlak daarna 
beneden in de buurtschap Strucht, de 
voorrangsweg over en ga R. Na 250 m, aan het 
einde van de grote parkeerplaats van 
boerderijcamping Kroonen,  gaat u L (Langs ut 
Siepke) via draaihekje het pad omlaag dat 
beneden naar rechts buigt. Bij volgend draaihekje 
gaat u L over de asfaltweg.  
 

4.   Tegenover huisnr. 35 gaat u L over het gras 
en loop dan vlak langs de links gelegen mooie 
vijver.  Voorbij de jeu de boulesbaan en de links 
gelegen scharrelkippenren steekt u het grindpad 
over en loopt u RD over het grasveld.  Bij  
huisnr. 26, waar het trottoir naar rechts buigt, 
loopt u  RD over het grasveld. Voor het omheinde 
sportveld (Frits Prinsen speelveld) gaat u R over 
de grindweg. Aan de  T-splitsing bij wegkruis en  
voormalige basisschool gaat u L over de 
asfaltweg, die naar rechts buigt. Aan de  
T-splitsing gaat u L over de Geulbrug. Boven aan 
de 4-sprong komt u, bij wegwijzer, weer bij de 
hoger gelegen bistro, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken. 

  

De brasserie is gehuisvest in het gebouw waar van 1870 tot 1903 de eerste lagere school van het dorp was. 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.   


