175 SCHIN OP GEUL 7,3 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze leuke afwisselende wandeling met 1 flinke helling loopt u door weilanden langs de Geul en
door het bos over de Sousberg waar u prachtig uitzicht heeft op o.a. Schin op Geul. Het Geuldal is hier
werkelijk prachtig.
Gps afstand: 7300 m. Hoogteverschil: 69 m. Looptijd: 1.30 uur.
Startpunt: Café A ge Pannes, Panhuis 20, Schin op Geul.
U kunt parkeren bij het gemeenschapshuis, Warande Schin op Geul. Loop dan via de Breeweg naar het café.
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175 SCHIN OP GEUL 7,3 km
1. Met uw rug naar het café gaat u R. Negeer
zijwegen. Via de brug met de mooie met
Kunradersteen gebouwde muurtjes steekt u de
Geul over en u loopt de buurtschap Schoonbron
binnen. Tegenover Mariakapel (1946) gaat u R
(Eikenderweg/rood/geel) de smalle doodlopende
asfaltweg omlaag. (De met Kunradersteen
gebouwde kapel is gebouwd door de buurtbewoners
van Schoonbron als dank voor het feit, dat het
buurtschap de oorlog goed had doorstaan). Aan het
eind van de smalle asfaltweg gaat u bij
hoogstaande trafokast L door het draaihekje
(stegelke) en volg het (gras)pad met rechts van u
de Geul, het snelst stromend riviertje van
Nederland. (Even verder passeert u een zitbank).
Negeer voorbij draaihekje graspad links en volg
het graspad RD (rood) met rechts van u de
meanderende Geul en even verder links bij
spijlhek vakantiepark Résidence Valkenburg
Voorbij het volgende stegelke loopt u RD over de
veldweg. Aan de 4-sprong loopt u RD (rood)
verder door het mooie Geuldal.
2. Na enige tijd steekt u aan het eind van de
veldweg u via stegelke het weiland over en
meteen daarna steekt u via volgend draaihekje
schuin links het volgende weiland over. Bij
draaihekje gaat u L (wit) over het smalle pad met
links van u afrastering. Aan de doorgaande in de
buurtschap Etenaken gaat u R. Blijf nu circa 500
m. de voorrangsweg RD volgen. Negeer 2
zijwegen links en doodlopende weg rechts
omlaag. Let op! Tegenover huisnr. 79 A (na
bushuisje) gaat u R (Keizer Willempad) het
asfaltpad omlaag.
3. Bij twee zitbanken steekt u de Geulbrug over.
Bij het eerst volgend klaphekje gaat u R. Blijf nu
schuin rechts via stegelkes door de soms
drassige weilanden en later bij zitbank langs de
meanderende Geul lopen. ((Links ziet u de
buurtschap Stokhem. Mogelijk komt u hier grazende
Schotse Hooglanders tegen). Aan de smalle
asfaltweg gaat u R (geel/wit-rood). U passeert
camping de Gele Anemoon. Negeer bij de witte
voormalige boswachterswoning zijweg
links
omhoog. Meteen daarna bij de ingang van
camping de
Gronselenput loopt u RD
(geel/groen). (Hier kunt u in de zomer op het terras
van de camping iets drinken). Volg geruime tijd het
pad met een eindje verder rechts van u de Geul.
(Waar u de Geul, die een scherpe bocht maakt, weer

ziet passeert u bij houten afrastering en keermuurtje
de Gronselenput waarvan het water hier in de Geul
stroomt. Deze in 2015 gerestaureerde bron werd tot
1963 voor drinkwater gebruikt. Mensen van het
hooggelegen gehucht Keutenberg kwamen hier via
een steil pad met een hoogteverschil van 60 m.
drinkwater halen). Negeer bijna aan het eind van
het pad trappenpad links omhoog. (Als u deze trap
omhoog loopt, dan komt bij het steilste gedeelte
(22%) van de Keutenberg, bekend van de Amstel
Gold Race. Als u aan de Keutenberg R omlaag loopt
en dan bijna beneden L (geel) de verharde veldweg
omhoog loopt dan bent u weer op de route).
4. Aan de asfaltweg bij “tuinkruis” in de
buurtschap
Engwegen
gaat
u
L
(geel/groen/blauw). Aan de Y-splitsing gaat u R
(geel) de verharde veldweg omhoog. (U staat nu
aan de voet van de Keutenberg (22%), bekend van
de wielerklassieker de Amstel Gold Race). Boven
aan de T-splitsing gaat u R (blauw) omlaag. Bij
zitbank gaat u R (blauw) omhoog en volg het pad
een eindje verder tussen de afrasteringen door.
5. In het bos buigt het brede pad naar rechts.
Volg het bospad RD. U verlaat het bos. (Bij enkele
zitbanken heeft u weer mooi uitzicht o.a. op de
Keutenberg, vakantiepark Résidence Valkenburg en
de 94 m . hoge Tv toren in Eys). Volg het pad langs
de bosrand. Let op! Ga door het eerste klaphek R
(U komt in een weiland waar mogelijk Galloway
runderen lopen. Indien dit het geval is, volg dan het
pad RD. Het pad buigt een eindje verder om het
weiland heen en eindigt bij een groot grasveld met
picknickbank en infobord. Ga nu verder bij **** in dit
punt). Loop het trappenpad in het weiland omlaag
en loop links van de afrastering verder omlaag. U
verlaat het weiland R via een klaphekje. (Hier
boven op de Sousberg bij de picknickbank en
infobord heeft u mooi uitzicht over het Geuldal). ****
Loop de veldweg omlaag, die even verder een
klinkerweg wordt. Aan de 3-sprong gaat u R
verder omlaag. Aan de volgende 3-sprong gaat R.
Beneden aan de voorrangsweg gaat u R en u
komt weer bij het café, de sponsor van de ze
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten of drinken.
Aan de overkant van de voorrangsweg staat het
beeld van frater Venantius, de zingende frater van
Wim
Sonneveld.
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Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl
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