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blz 2 van 3
Totaal omhoog

9,85 km

2.20 uur

87 m

133 m

Tijdens deze heuvelachtige wandeling, met halverwege een leuk terras, loopt u via mooi pad omhoog naar
de rand van het Plateau van Margraten. Vervolgens loopt u omlaag naar het prachtige Gerendal. Vanuit het
Gerendal, loopt u via mooie veldweg en paden, naar de buurtschap IJzeren, waar het leuke terras van
Koffiecorner “klein iezere” ligt. Via veldwegen loopt u naar Sibbe en via mooie paden en prachtig uitzicht
aan de bosrand, loopt u omlaag naar het Geuldal en dan komt u weer bij het startpunt.

Startadres: Parkeerplaats Gemeenschapshuis, Warande 45, Schin op Geul. Start bij punt 1.
Startadres: Koffiecorner “klein iezere”, Margraterweg 7, IJzeren. (geen parkeergelegenheid). Open van
april t/m sept. (Indien aanwezig). Tel: 06-52236584. (Koffie/thee/frisdrank/koek/snoep/ijs). Start bij punt 3.

1576. SCHIN OP GEUL - IJzeren 9,8 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R.
Negeer zijwegen. Na ruim 100 m, waar de
asfaltweg bij huisnr. 18 naar links buigt, gaat u
RD over het grindpad.
(U kunt hier ook de asfaltweg blijven volgen. Ga dan
verder bij **** in dit punt).
Meteen voorbij de jeu des boulesbaan gaat u L
over het gras met rechts de vijver. Aan het einde
van de vijver, bij treurwilgen gaat u RD over de
asfaltweg. Vlak daarna, **** waar de asfaltweg bij
huisnr. 45 weer naar links buigt, gaat u R (Langs
‘t Siepke) via het draaihekje over het pad, dat na
ruim 100 m links omhoog buigt. Boven aan de
doorgaande weg in Strucht gaat u L en meteen
daarna gaat u bij twee gemetselde pilaren R
(Luijtenvoetpad) het smalle klinkerpad omhoog,
dat voorbij woning een stijgend smal graspad,
gelegen tussen haag/afrasterringen, wordt.
(Na 200 m, voorbij twee haakse bochten, ziet u
rechts de schietpaal met kogelvanger, van schutterij
St. Mauritius Strucht (< 1785)).
Na 300 m, bij klaphek loopt u RD door het weiland
verder omhoog.
(Kijk hier even achterom en geniet van het 5-sterren
landschap Zuid-Limburg o. a. op de mergelgrot in de
Doalkesberg).
Voorbij volgende klaphek, gaat u R de rustige
smalle asfaltweg omhoog. Negeer na 400 m, waar
u rechts een wilduitkijkhut ziet, veldweg rechts en
loop verder RD met links mooi uitzicht. Waar na
300 m rechts het kleine bos eindigt, gaat u
meteen voorbij zitbank R het bospad omlaag.
Beneden aan de ongelijke 4-sprong bij lang
trappenpad in het Gerendal gaat u RD de veldweg
omhoog richting huis.

2. Aan de T-splitsing bij vakantiewoning (huisnr.
3) van Staatsbosbeheer gaat u L over de smalle
asfaltweg. Aan de 3-sprong bij waterput (1550),
wegkruis, waterpoel en de witte voormalige
boswachterswoning (1841) gaat u R.
(Tegenover de boswachterswoning staat een zitbank,
een genietplekje.
U bent hier in het hart van het Gerendal, waar
Staatsbosbeheer Zuid ongeveer 300 hectare grond
beheert. Het Gerendal is de plek in Nederland waar
de meeste planten- en diersoorten voorkomen.
De schapen, die u hier mogelijk ziet grazen, zijn
Mergellandschapen, die van oudsher gehouden
werden in Zuid-Limburg en de Belgische en Duitse
grensstreek).
Als u hier aan de 3-sprong L gaat, komt u meteen bij
de werkschuur, administratiegebouw en schaapskooi
van Staatsbosbeheer Eenheid Zuid-Limburg. Hier
staat een groot infobord en zitbank.
De route volgend passeert u meteen rechts de
orchideeëntuin, die van 1 mei tot medio juli geopend
is).
Negeer zijpaden en volg RD (geel-rood) de grindveldweg langs de bosrand omhoog.
(Omhoog lopend passeert u na 300 m rechts een
zitbank, een genietplekje).
Na 1,2 km gaat u boven voorbij boerderij aan
omgekeerde Y-splitsing RD over de asfaltweg
(Op dit punt, boven op het Plateau van Margraten
ziet u 3 kerktorens, namelijk links de kerktoren van
de Barbarakerk (1850) Scheulder, voor u de St
Margaritakerk (19e eeuw) in Margraten en rechts de
St Rozakerk (1844) in Sibbe).

Vlak daarna, aan de 4-sprong bij wegkruis en
grenssteen van de voormalige gemeenten Oud
Valkenburg en Wijlre, gaat u L langs de
doorgaande weg. Meteen daarna gaat u bij
afvalbak en insectenhotel R over het smalle pad
met links afrastering/akker. Steek de smalle
asfaltweg over en loop RD het holle pad omhoog.
Aan de 4-sprong gaat u R de (holle) veldweg
omhoog. Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u R
over de smalle asfaltweg en u komt meteen
rechts bij Koffeecorner “klein iezere” de sponsor
van deze wandeling, waar u iets kunt drinken o. a.
koffie/thee//frisdrank/ijs. De vriendelijke uitbaters
vernemen graag wat u van de wandeling vindt.
3. Met uw rug naar het terras gaat u L en meteen
daarna aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u R
over de (holle) veldweg.
(Na 200 m voorbij “garages” ziet u mogelijk voor u in
de verte de ronddraaiende wieken van de
Tienhovenmolen (1855) in de buurtschap Wolfshuis).
Na 600 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing
RD. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R over
de veldweg, met links een haag/asfaltpad.
Let op! Na ruim 50 m, waar de veldweg naar
rechts buigt, negeert u bij opening in haag
veldweg scherp links en gaat u over het
asfaltpad lopen met rechts de haag. Na 10 m gaat
u L over het graspad, gelegen tussen akkers en
met voor u de torenspits van de St Rozakerk
(1844) in Sibbe. Aan de T-splitsing gaat u R over
de veldweg met links afrastering waaraan veel
houten plankjes hangen (2022) met leuke teksten.
Steek aan de rand van Sibbe bij zitbank de
doorgaande weg over en loop RD over de
asfaltweg die vlak daarna een veldweg wordt.
Aan de omgekeerde Y-splitsing, aan de rand van
de buurtschap IJzeren, gaat u bij verbodsbord RD
over de smalle asfaltweg.

blz 3 van 3
omlaag. Aan de 3-sprong bij de St. Jansboskapel
(1915). zitbank en regenwaterbuffer (zie infobord)
gaat u R.
(De kapel is gebouwd in opdracht van de bewoners
van kasteel Genhoes en wordt ook wel de
Genhoeskapel genoemd).
Na bijna 50 m gaat u aan de 3-sprong met links
de regenwaterbuffer L. Aan de 3-sprong, waar de
grindweg bij houten hek en verbodsbord naar
rechts buigt, gaat u RD over het graspad.
5. U passeert twee draaihekjes. Aan de 4-sprong
gaat u R over het graspad met links achtertuinen
van woningen in Oud Valkenburg.
(Als u hier RD loopt, komt u bij het mooie 11e eeuwse
Johannes de Doperkerkje. Op het kerkhof staan
enkele kruisen uit de 17e/18e eeuw. Als u links van
het kerkje bij groot wegkruis de doodlopende weg
omlaag loopt, heeft u voorbij infobord en aan het
einde van de rij lindebomen, prachtig zicht op het
middeleeuws omgracht kasteel Genhoes, dat op
privéterrein ligt en links op de witte hoeve Genhoes).
Steek de doorgaande weg over en ga R over het
trottoir. Na 200 m, meteen voorbij oversteekplaats
en plaatsnaambord Schin op Geul/ buurt Strucht,
gaat u bij wit wegkruis L (Veeweg) over de
doodlopende smalle asfaltweg die vlak daarna
een veld-/grindweg wordt. Aan de 3-sprong, bij
zitbank, klaphek en veerooster gaat u R.
(Hier ziet u links boven de mergelgrot in de
Däölkesberg).

4. Na bijna 200 m gaat u bij zitbank en wegkruis L
(geel-rood) over het pad dat een smal dalend hol
pad wordt. Aan de volgende 4-sprong bij
veldkruis, zitbank en afvalbak gaat u RD (geelrood) de holle veldweg omlaag. Na 500 m aan de
3-sprong bij regenwaterbuffer “IJzeren Koeweg”
gaat u R (geel-rood) de holle veldweg omhoog.
Boven waar de veldweg naar links buigt, gaat u
RD langs twee bomen over het graspad/grote
grasland. (U verlaat hier geel-rood). In de bosrand
gaat u meteen aan de 3-sprong RD/R het smalle
holle
bospad
omlaag.
Aan
de
4-sprong, bij zitbank en grote beuk gaat u via
klaphekje RD door het weiland omlaag.

100 m verder, voor bord “doodlopende weg”,
gaat u L over het pad, langs 4 oude prachtige
holle wilgen. Bij draaihekje/stegelke buigt het pad
rechts door het gras-/weiland met voor u de
Mauritiuskerk. Via stegelke loopt u het weiland in
en ga dan meteen L door het weiland. Via
bruggetje met draaihekjes steekt u het Siepke,
dat hier vlakbij in de Geul stroomt, over en volg
het (grind)pad dat meteen bij zitbank naar rechts
buigt. 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). 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 trafokast
verlaat u het weiland. Aan de asfaltweg gaat u L.
Vlak daarna aan de T-splitsing bij brug, met
golvend kunstwerk als leuning, gaat u R
(Breeweg).

(U heeft hier bij zitbank mooi uitzicht over het Geuldal
o.a. op kasteel Schaloen (l), het 11e eeuws kerkje in
Oud-Valkenburg en rechts in de verte op de St.
Mauritiuskerk in Schin op Geul, één van de oudste
kerken van Limburg).

(Als u nog iets wilt nuttigen, steek dan hier de
Geulbrug over en loop de asfaltweg omhoog. Boven
aan de 4-sprong, bij kerk liggen 3 horecazaken:
Restaurant Salden (mooi rustig terras), Eetcafé De
Kleine Koning en Bistro Bie Jeanneke).

Bij twee veedrinkbakken en voorbij volgende
klaphek gaat u L omlaag en ga dan L de veldweg

Na 50 m gaat u aan de kruising R (Warande) en u
komt weer bij de parkeerplaats.

Auteur: Jos Wlazlo. Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze
wandelroute mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

