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Een gemakkelijke wandeling met 1 helling langs de Geul naar Schin op Geul (hier passeert u café Trattoria
‘t Graefke voor een pauze) en terug over de Schaelsberg met mooi uitzicht.
Startpunt: Hotel Huis Ter Geul, Neerhem 87, Valkenburg. U kunt iets verder parkeren (betaald) op de grote
parkeerplaats Geulpark (Neerhem) of op de grote parkeerplaats Berkelplein (betaald).
U kunt ook gratis parkeren op de parkeerplaats bij Party & Bowlingcentrum – restaurant Schin op Geul,
Walem 7, Schin op Geul. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R omhoog. Ga dan verder bij **** in punt
3.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

8,08 km

1.50 uur

83 m

92 m

blz 2 van 3

160. VALKENBURG 8 km
1. Met uw rug naar het hotel gaat u L. Negeer
zijwegen en blijf RD lopen tot aan de
parkeerplaats Geulpark. Voor de ingang van de
parkeerplaats gaat u R (geel/groen/rood) over het
pad. Negeer zijpad links. Een eind verder buigt
het pad naar links.
(Rechts ziet u het mooie kasteel Schaloen).
Volg geruime tijd dit smalle pad. Steek aan het
eind van dit pad RD het Geulbruggetje over. Aan
de 4-sprong, meteen na het witte bruggetje, gaat
u R (geel/rood/groen) over de parkeerplaats.
2. Aan de T-splitsing bij zitbank en het geologisch
monument groeve kasteel Oost (zie infobord)
gaat u R over de asfaltweg, die meteen daarna bij
afsluitboom een breed pad wordt met rechts de
meanderende
Geul.
Negeer
vlak
daarna
tegenover de Sint Jansbron en bij het bordje
“Genhoes
Schaelsberg”
trappenpad
links
omhoog.
(Na 250 m passeert u rechts een oorlogsmonument.
Op 29 juni 1943 om 01.25 uur werd hier een Engelse
Lancaster bommenwerper Halifax JB 907 van de
78th Squadron of the Royal Air Force neergeschoten
door een Duitse nachtjager. De bommenwerper
kwam terug van een bombardement op Keulen en
was opgestegen van de Engelse basis Breighton. De
zeven bemanningsleden vonden hierbij de dood. Het
monument bestaat uit de propeller van de
neergestorte bommenwerper en markeert in het
weiland de locatie van het neergestorte vliegtuig. De
route volgend heeft u een even verder weer mooi
uitzicht op kasteel Schaloen).
Bij wit bruggetje en bij de Calvariegroep loopt u
RD verder langs de Geul.
(Dit punt met de Calvariegroep bij het bruggetje is in
deze contreien beter bekend onder de naam “De Drie
Beeldjes” (1739). Volgens de legende wilde 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. Links ziet u kasteel Schaloen).
Via klaphek gaat u RD verder langs de Geul.
(Even verder heeft u mooi uitzicht op de witte
kasteelhoeve Genhoes).
Negeer een eind verder pad/brug rechts. Aan de
asfaltweg in Schin op Geul gaat u R.
(U passeert hier café Trattoria ’t Graefke, een leuke
pauzeplek).

3. Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u L onder
het spoorwegviaduct omhoog. Meteen na het
viaduct gaat u bij picknickbank en grote
zwerfkeien L de doodlopende asfaltweg omhoog
langs bungalowpark Schin op Geul.
(Hier ligt rechts Party & Bowlingcentrum Schin op
Geul met leuk terras, een leuke pauzeplek. Het
restaurant ligt op de eerste etage).
**** Boven loopt u RD (rood) over het pad met
links de spoorlijn en rechts de parkeerplaats.
Negeer tunneltje links en volg het pad verder RD
parallel aan de spoorlijn Maastricht-Heerlen.
4. Neem bij draaihekje het eerste pad R (geel)
omhoog. Boven buigt het pad naar rechts.
(Hier passeert u de hooggelegen mergelgrot in de
Däölkesberg (zie infobord). Even verder staat een
zitbank met prachtig uitzicht over het vijf sterren
landschap Zuid-Limburg. Een eindje verder staat nog
een zitbank).
Negeer graspad links omhoog. Boven aan de Tsplitsing gaat u L de veldweg omhoog. Negeer
graspad links omlaag. Aan de 4-sprong bij houten
afsluitboom gaat u RD (groen/blauw) over de
bosweg.
(Hier ligt links de kruisweg (1843) op de Schaelsberg,
die 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. Achter
statie 8 en bij groot houten beeld van kluizenaar
staan 4 bankjes en “tafeltjes”, een genietplekje met
schitterend uitzicht. Sjoen hè …… Als u hier aan de
4-sprong L.R omlaag gaat dan komt u na bijna 100 m
links bij de kluis op de Schaelsberg, de meest
schilderachtige van alle Nederlandse kluizenarijen).
5. Negeer veldweg rechts omlaag richting Hoeve
Euverem en loop RD (groen/blauw) over het
smalle pad langs de afrastering richting bos. Aan
de 3-sprong in het bos gaat u RD (groen). Even
wordt dit een dalend pad. Aan de bosrand bij 2
zitbanken met mooi uitzicht loopt u RD
(blauw/groen) steil omlaag richting spoorlijn.
(Hier staat naast de zitbanken het gedenkteken ter
gedachtenis van Piet Frijns uit Schimmert, die hier op
21-jarige leeftijd op 19-7-1965 slachtoffer werd van
zinloos geweld. Omlaag lopend ziet u links de
uitkijktoren de Wilhelminatoren).
Beneden aan de 4-sprong
spoorwegviaduct door.

gaat u L onder het

Aan de T-splitsing gaat u L langs het okerkleurige
in mergel opgetrokken Kasteel-Oost (zie infobordje
naast ingang).
6. Meteen na het terras van Taverne 't Koetshuis
gaat u R het pad omlaag. Aan de T-splitsing bij
grote zwerfsteen gaat u L (rood) met links de
speeltuin. Aan de 4-sprong loopt u RD en steekt u
weer het witte bruggetje over. Meteen na het
bruggetje gaat u R. Blijf nu het pad met rechts
van u de meanderende Geul, het snelst stromend
riviertje van Nederland, RD volgen. Bij zitbank en
3 rood-witte paaltjes gaat u L over het asfaltpad
richting vijver waar verschillende zitbanken
staan.

blz 3 van 3
Aan de T-splitsing na bruggetje gaat u L
(zwart/groen/rood). Negeer zijpad rechts en volg
het pad verder langs de grote visvijver door het
Geulpark. Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u R
(zwart/groen/rood) omhoog en u verlaat de
visvijver. Aan de asfaltweg gaat u RD. Vlak
daarna aan de T-splitsing gaat u L. Meteen hierna
R over het tegelpad. Aan de voorrangsweg gaat u
R. Negeer zijwegen en loop RD terug naar Hotel
Huis Ter Geul met terras.
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