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162. SCHEULDER 11,4 km
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blz 2 van 3
Vanuit Scheulder loopt u via het Plateau van Margraten en het gehucht Beertsenhoven naar de Geul aan de
rand van Wijlre, waar u kunt pauzeren bij Brasserie Villare. Dan loopt u langs de meanderende Geul naar de
buurtschap Stokhem. Via bospaden en via weer het Plateau van Margraten loopt u naar het mooie
Gerendal. Vanuit het Gerendal loopt u via mooie paden omhoog naar het startpunt in Scheulder. U passeert
enkele mooie vakwerkhuizen. Halverwege kunt u pauzeren bij brasserie Amuseer in Wijlre.

Startpunt: Brasserie Pirjoy, Scheulderdorpstraat 66, Scheulder. (maandag gesloten).
Startadres: B&B – Brasserie Villare, Wielderdorpstraat 18, Wijlre. Start dan bij **** in punt 5. U kunt gratis
parkeren op het vlakbij gelegen (150 m) grote van Wachtendonckplein. Met uw rug naar huisnr. 2 gaat u R en
meteen daarna gaat u R (Stationsweg) de doodlopende weg via trappen omlaag richting kerk. Beneden aan de
doorgaande weg gaat u R en u komt bij brasserie Villare.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,44 km

2.40 uur

93 m

178 m

162. SCHEULDER 11,4 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.
Negeer na 300 m bij Mariakapelletje zijweg links
omhoog. Waar de doorgaande weg bij wegkruis
naar rechts buigt, gaat u L over de veldweg. Aan
de Y-splitsing gaat u R het holle pad omlaag.
Negeer beneden bospad links en loop RD de
veldweg omhoog, die boven een graspad wordt.
(Boven ziet u rechts de buurtschap Ingber). Aan de
4-sprong bij veldkruis gaat u RD het graspad
omhoog.
2. Aan de smalle asfaltweg gaat u R. Vlak daarna
aan de T-splitsing gaat u L. Vlak daarna bij
wegwijzer
gaat
u
L
(rood)
over
de
veldweg. Negeer veldweg links omlaag. Aan de 3sprong bij zwerfsteen met infobordje “Het
Gericht” (executieplaats/lees en gruwel) en
zitbank
gaat
u
RD
(blauw)
richting
Wijlre/Stokhem.
(Hier ziet u bij helder weer voor u de hooggelegen St.
Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen en de 133 m hoge
tv-toren in het Aachener Wald).

Aan de Y-splitsing aan de bosrand gaat u RD
(blauw) de mooie holle veldweg omlaag, die u
geruime tijd RD volgt.
(Een eindje verder heeft u links bij begin van weiland
mooi uitzicht op o.a. de Gertrudiskerk (1835-1839) in
Wijlre).
Na 750 m wordt bij de links staande mooie kleine
rijksmonumentale haakvormige vakwerkhoeve
(18e/19e eeuw) de veldweg een asfaltweg. Vlak
daarna aan de 3-sprong bij wegkruis in het
gehucht Beertsenhoven gaat u RD. Meteen
daarna aan de 3-sprong gaat u L (blauw/groen).
3. Na bijna 150 m gaat u L (groen/rood) over de
veldweg.
(Even verder passeert u links de schietbomen en
kogelvangers van de schutterij St. Maternus (1497)
uit Wijlre).
Steek de asfaltweg over en ga R (groen/rood)
over het pad, parallel aan deze weg. 100 m verder
gaat u aan de 4-sprong van grindpaden L over
het bos- grindpad, dat na ruim 50 m een bocht
naar rechts en dan naar links maakt. Bij het
clubhuis van H.S.V. de Springende Beekforel gaat
u bij fietsenrekken R met links de visvijver. Bij
slagboom verlaat u het terrein van de visvijvers
en loopt u RD over de asfaltweg met links het
sportcomplex en rechtst de parkeerplaats.
4. Volg de asfaltweg, die naar links buigt met
rechts de kasteelgracht/kasteel Wijlre, dat
oorspronkelijk een waterburcht (1652) was, en
links het sportcomplex.

5. Bij de clubaccommodatie van S.V. Geuldal en
voor het ijzeren hekwerk van het opslagterrein
van Brand Bierbrouwerij gaat u L. Meteen daarna
aan het eind van het hekwerk gaat u R over het
smalle pad verder langs het hekwerk van de
brouwerij. Steek het stuwbruggetje over en volg
het tegelpad met rechts de molentak van de Geul.
(Hier op het stuwbruggetje heeft u mooi zicht op de
Brand bierbrouwerij, die de oudste brouwerij van
Nederland (1340) is).
Steek bij de watermolen het bruggetje over.
(De watermolen “Otten” gebouwd in 1776 en
bestaande uit een onderslag– en een middenslagrad
was vroeger een koren- en oliemolen. De molen
staat bij de grote hoeve genaamd de Wielderhof, die
voor het eerst in 1403 werd genoemd).
Voor de hoeve gaat u R en volg het smalle
grindpad gelegen tussen muur en hoeve. Aan de
klinkerweg gaat u R (rood). Meteen daarna gaat u
L het trappenpad links omhoog. Boven aan de
doorgaande weg in Wijlre gaat u L en u passeert
meteen links (nr, 18) B&B – Brasserie Villare
(mooi achterterras), sponsor van de wandelgids.
(U kunt hier aan de doorgaande weg R ook naar
brasserie Amuseer lopen. Negeer zijwegen en na
200 m komt u voorbij de kerk bij de brasserie met
leuk terras op de binnenplaats en aan de achterzijde)
**** Negeer bij muurkruis zijweg rechts omhoog.
De weg heet nu Valkenburgerweg. Volg nu 500 m
het trottoir aan de linkerkant. Negeer twee
zijwegen rechts. Tegenover huisnr. 79 A gaat u L
(Keizer Willempad) het smalle asfaltpad omlaag.
Beneden bij toegangshek van woning en bij
bijzonder wegkruis buigt het pad naar links en u
steekt de Geulbrug over. Negeer zijpaden en volg
het asfaltpad, dat een smalle asfaltweg wordt, RD.
Na 300 m loopt u de buurtschap Stokhem binnen.
(U passeert enkele rijksmonumentale voormalige
vakwerkhoeves (huisnr. 48-42- 40-38- 31-uit de 18e
eeuw).
6. Aan de 3-sprong bij wegkruis (1886) en zitbank
gaat u RD. U passeert rechts de opnieuw
opgebouwde (2015) waterput van Stokhem. (Zie
infobord aan zijkant). Na 50 m gaat u L (geel/blauw)
over de asfaltweg, die even verder een veldweg
wordt. Aan de Y-splitsing bij veldkruis en
regenwaterbuffer gaat u R de veldweg omhoog.
Negeer zijpaden en loop rustig de veldweg, die na
300 m een stijgend bospad wordt, omhoog.
(Voordat u het bos inloopt, heeft u achteromkijkend
nog mooi uitzicht over Wijlre. Rechts ziet u de
wijngaard De Stokhemer Wingert).
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Na bijna 1 km gaat u beneden aan de T-splitsing
gaat u R (geel/blauw) de veldweg omhoog.
7. Na 500 m gaat u boven aan de volgende Tsplitsing R (geel-rood) omhoog. Steek boven bij
kastanjeboom, waar tegen een wegkruis staat, de
klinkerweg/asfaltweg over loop RD (geelrood/Krijtlandpad) het brede graspad omhoog.
Aan de 4-sprong gaat u R (geel-rood) over de
veldweg, die u 800 m RD volgt over het Plateau
van Margraten. (Rondom heeft u hier op het plateau
van Margraten mooi uitzicht). Aan de 3-sprong RD.
Aan de volgende 3-sprong gaat u verder RD
(geel-rood). Vlak daarna gaat u bij zitbank en
grensteen van de gemeente Eijsden-Margraten L
(geel-rood) over de veldweg met rechts de
bosrand. Na 50 m gaat u R (rood) het over
bospad.
8. Volg geruime tijd dit dalende en stijgende pad
boven door het bos. Bijna aan het eind buigt het
pad links omlaag en loop even verder het 106
treden tellende trappenpad omlaag. Beneden aan
de veldweg gaat u L. (Denkt u dat het geen 106
treden waren, loop dan even terug en tel de treden
opnieuw).
Aan
de
T-splitsing
bij
“Buitenvakantiewoning” gaat u L (rood).
(U bent hier in het hart van het Gerendal waar
Staatsbosbeheer ongeveer 240 hectare grond in
eigendom heeft. Het Gerendal is de plek In
Nederland waar de meeste planten- en diersoorten
voorkomen. De schapen, die u hier ziet grazen, zijn
de zgn. Mergelland schapen).
Aan de 3-sprong bij wegkruis en waterput (1550)
gaat
u
R
langs
de
voormalige
boswachterswoning (1841).
(Tegenover de boswachterswoning staat een zitbank,
een mooi genietplekje).
Meteen
daarna
passeert
u
rechts
orchideeëntuin, die mei tot juli geopend.

de

9. Meteen daarna waar de veldweg naar rechts
buigt, gaat u L (geel) het brede graspad, gelegen
tussen weilanden, omhoog. (Bijna boven heeft u
bij zitbank prachtig uitzicht). Blijf het pad, dat twee
haakse bochten maakt, langs de bosrand volgen.
(Voor u ziet u de
kerk in Scheulder).
Via
draaihekjes/stegelkes, einde bosrand, loopt u RD
over
het
smalle
pad
gelegen
tussen
afrasteringen. Steek dan via stegelke RD het
weiland over richting kerk. Via draaihekje verlaat
u het weiland en loopt u RD over het smalle pad.
Voor de Barbarakerk (1850) gaat u L en u komt
weer bij het eetcafé, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten of drinken.
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