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1546. SCHEULDER – Wijlre 11,2 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

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.

blz 2 van 3
Tijdens deze echte heuvellandwandeling tussen twee prima horecazaken, loopt u eerst omlaag naar het
Gerendal en dan omhoog naar het gehucht Berghof. Via mooi hol pad daalt u af naar het Geuldal. U struint
geruime tijd door weilanden langs de Geul en dan loopt u Wijlre binnen, waar u kunt pauzeren bij Brasserie
Villare. U passeert de watermolen van Otten en dan loopt naar het gehucht Beertsenhoven. Via een steile
klim komt u boven op de Dolsberg, waar u schitterend uitzicht heeft. Dan loopt door weilanden naar de
rand van Gulpen. Via veldweg loopt u omhoog naar het Plateau van Margraten en via o. a leuke bospaden
loopt u terug naar Scheulder, waar u kunt nagenieten bij Brasserie Pirjoy. Na regenval kan het in de
weilanden bij de Geul drassig zijn, draag waterdichte schoenen. De pittige klimmetjes worden steeds
beloond met mooie uitzichten. U kunt ook starten in Wijlre en pauzeren in Scheulder, start dan bij punt 3.

Startpunt: Brasserie Pirjoy, Scheulderdorpstraat 66, Scheulder. (maandag gesloten).
Parkeer langs de weg.

Startadres: B&B – Brasserie Villare, Wielderdorpstraat 18, Wijlre. (Start punt 3).
U kunt parkeren in de vlakbij gelegen Jan van Houtemstraat nr. 26 of in de vlakbij gelegen Piet van Bremenstraat
nr. 3. Loop dan terug naar de doorgaande weg en ga L en bij huisnr. 18 komt u meteen bij de brasserie.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,23 km

2.40 uur

92 m

172 m

1546. SCHEULDER – Wijlre 11,2 km
1. Met uw rug naar het eetcafé, gaat u R door het
langgerekte (straat)dorp, dat gelegen is aan de
oude Romeinse heerbaan, die van Maastricht
naar Aken liep.
(U passeert meteen rechts de uit de 19e eeuw
stammende rijksmonumentale, met mergelstenen
gebouwde, carréhoeve de Wingerd (huisnrs. 62-64).
De hoeve heeft twee poorten en een mooie topgevel
met daarop een zuiltje (schoorsteen). In de gevel
staat in een muurnis een Mariabeeldje.
Daarnaast (huisnr. 60) staat de witte carréhoeve, die
dateert uit eind 18e eeuw met in de gevel eveneens
een muurnis met Mariabeeldje).
Na 300 m gaat u aan de 3-sprong bij
verbodsborden
en
Mariakapelletje
L
(Gerendalsweg), de smalle asfaltweg omhoog, die
na 300 m voorbij het bijzondere huis (nr. 24) een
dalende verharde veldweg wordt. Beneden in het
Gerendal, voorbij zitbank, waar de verharde weg
bij verbodsbord naar links buigt, gaat u R/RD
(geel-rood) het steile bospad omhoog en na
250 m loopt u boven langs de bosrand. Negeer
bospaden links. Na 400 m aan de 3-sprong bij
grenssteen van de gemeente Eijsden - Margraten
en zitbank gaat u R (geel-rood) de veldweg

omhoog. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong L.
Beneden negeert u bospad links omlaag en volg
RD de stijgende veldweg. Boven aan de 5-sprong
bij wegkruis, staande tussen twee lindebomen in
het gehucht Berghof, gaat u bij verbodsborden L
over de smalle asfaltweg
(Hier staat de grote carréhoeve Blankenberg,
sponsor van de wandelgids, met leuk terras, die voor
het eerst schriftelijk genoemd is in de 15e eeuw. Zie
infobord).
Waar na 300 m rechts een smal bos begint, gaat u
bij afvalbak R, het (even) steile grindpad langs de
bosrand omlaag en volg geruime tijd dit mooie
dalende (holle) pad. Na 800 m gaat u beneden aan
de T-splitsing, in het Geuldal bij de voormalige
boswachterswoning (nr. 2), R over de asfaltweg.
2. Na 150 m, bij de ingang van camping Gele
Anemoon, stroomt de Geul even parallel aan de
asfaltweg. Let op! Bijna 100 m verder gaat u bij
wegwijzer L (wit-rood/Kerkpad) via klaphekje het
weiland/natuurgebied in richting Wijlre.
(Mogelijk komt u hier Rode Geus runderen tegen,
een nieuw type dat in staat is om zich zonder veel
verzorging in natuurgebieden te handhaven).

Na 200 m, bij rij populieren, neemt u het paadje
dat vlak langs de Geul loopt. Voorbij zitbank,
genietplekje en draaihekje, gaat u meteen L over
het smalle paadje met links de meanderende
Geul.
(U kunt hier ook het pad RD blijven volgen).
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD/L nog
even langs de Geul, het snelst stromend riviertje
van Nederland.
(Een eindje verder ziet u voor u een rij knotwilgen.
Voor deze knotwilgen kan het na veel regenval
drassig zijn, loop dan over het links gelegen grote
grasland met even verder rechts van u de rij
knotwilgen).
Bij de rij knotwilgen loopt u verder RD richting de
mooie kerktoren van Wijlre. Bijna aan het einde
van het natuurgebied, gaat u voorbij links staand
groen houten huis, L door het klaphek en ga dan
L over het asfaltpad. Bij zitbank steekt u via brug
de Geul over en meteen daarna bij toegangshek
van woning en bij bijzonder wegkruis buigt het
pad naar rechts met links, op afstand, twee leuke
optrekjes. Boven in Wijlre, bij zitbank, gaat u R
over het trottoir langs de doorgaande weg met
rechts mooi uitzicht op het Geuldal. Negeer
zijwegen rechts. Na 500 m negeert u bij ANWBwegwijzer en muurkruis zijweg links omhoog.
50 m verder komt u rechts bij huisnr. 18 bij
Brassserie Villare, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het mooie rustige
achterterras iets kunt eten of drinken.
3. Met uw rug naar de ingang van de brasserie
gaat u R en meteen daarna gaat u R (Watermolen)
de klinkerweg en trappen omlaag. Beneden aan
de klinkerweg gaat u R en ga dan meteen voor
boerderij L het pad, gelegen tussen schuur en
muur, omlaag. Via bruggetje steekt u de molentak
van de Geul over en ga voorbij klaphekje L over
het tegelpad met links de molentak.
(Hier staat de “Molen van “Otten” (1776) die bestaat
uit twee waterraderen en die vroeger een koren- en
oliemolen was. De molen staat bij de grote hoeve
genaamd de Wielderhof, die voor het eerst in 1403
werd genoemd).
Voorbij het stuwbruggetje gaat u RD via klaphek
over het smalle pad met links afrastering van het
opslagterrein van Brand Bierbrouwerij (1341).
Voor de accommodatie van S.V. Geuldal, gaat u L
over de klinkerweg/parkeerplaats en meteen
daarna gaat u R (In de Beemden) over de
asfaltweg met links de kasteelgracht/kasteel
Wijlre (17e/18eeeuw) en rechts de voetbalvelden.
Waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u bij
zitbank RD over het pad met links de
kasteelgracht.
(Een eindje verder bij bruggetje en slotgracht heeft u
(afhankelijk van jaargetijde) mooi zicht op kasteel
Wijlre, oorspronkelijk een waterburcht uit 1652).
Voorbij zitbanken gaat u L over de asfaltweg.
Meteen daarna aan de 3-sprong bij parkeerplaats

Kwakkerpoel gaat u R (wit-rood) met even verder
links zicht op een aardig optrekje. Negeer
veldweg rechts.
4. Aan de 3-sprong bij plaquette t. h. a. Niek
Gossens, in het gehucht Beertsenhoven, gaat u R
en meteen daarna bij wegkruis en wegwijzer gaat
u L de steile veldweg omhoog, langs huisnr. 4.
(Doe rustig aan, het is een straffe kuitenbijter.
Na 100 m bij zitbank, genietplekje, ziet u beneden de
prachtige kleine rijksmonumentale haakvormige
vakwerkhoeve uit de 18e/19e eeuw).
Na 500 m, boven op de Dolsberg, verlaat u het
bos en heeft u prachtig uitzicht.
(U passeert
gedenksteen
30 nov. 2008
toen hij pas
vertrokken.

hier meteen links bij weiland de
van Maurice Martinussen, die hier op
op 41 jarige leeftijd plotseling overleed,
met de fietsclub vanuit Gulpen was

Bijna 200 m verder passeert u rechts een zitbank,
genietplekje,
met
het
bijzondere
opschrift
“InMeMiriam Miriam Brauers (1956-2010)).
Bij stenen veldkruis en de volgende zitbank, buigt
het dalende pad naar links. Let op! 50 m verder
gaat u R via het draaihekje/stegelke het weiland
in en volg het dalende en vervolgens stijgende
pad RD door de weilanden. Boven bij draaihekje
gaat u RD/L de smalle asfaltweg omlaag.
5. Meteen daarna beneden aan de T-splitsing, aan
de rand van Gulpen, gaat u R (LF 6a). Even
verder, na de bocht naar links, gaat u R (Burg.
Van Rijckevorselstraat) over de doodlopende
weg. Aan het pleintje gaat u voorbij huisnr. 9 R
via klaphek het tegelpad omhoog dat boven een
dalend asfaltpad wordt. Beneden aan de 4-sprong
gaat
u
bij
verbodsbord
RD
over
de
klinkerweg/veldweg, langs huisnr. 2. Volg nu
geruime tijd deze stijgende veldweg met na 100 m
links uitzicht over Gulpen. Na 800 m gaat u boven
aan de T-splitsing, bij zitbank, L over de licht
stijgende smalle asfaltweg. Negeer veldwegen en
volg geruime tijd deze smalle asfaltweg RD boven
over het Plateau van Margraten met rondom mooi
uitzicht. Na 750 m gaat u aan de 3-sprong R over
de asfaltweg en meteen daarna gaat u L over het
graspad richting alleenstaande eik. Aan de
4-sprong bij stenen wegkruis gaat u R de holle
veldweg (even) omhoog.
6. Let op! Na 200 m, bij veedrinkbakken en
afrastering, gaat u aan de 4-sprong L over het
graspad dat na 200 m een dalend hol bospad
wordt.
Na 500 m gaat u beneden aan de
T-splitsing, voor weiland, R het (holle) pad
omhoog. Negeer zijpaden. Na 600 m gaat u bij
wegkruis R langs de doorgaande weg door
Scheulder omlaag. Aan de 3-sprong, bij
Mariakapelletje, gaat u RD. Na 300 m, vlak voor de
Barbarakerk (1850), komt u bij Brasserie Pirjoy,
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of
op het terras iets kunt eten of drinken.

