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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.. 
 

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.   
 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.agepannes.nl/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 7,29 km  1.40 uur  68 m  72 m 
 

 
 

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  de met Kunradersteen 
gebouwde Mariakapel (1946) gaat u R 
(Eikenderweg/rood/geel) de smalle doodlopende 
asfaltweg omlaag.. 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 500 m steekt u aan het eind van de veldweg 
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. Beneden bij toegangshek van woning en bij 
bijzonder wegkruis buigt het pad naar links en u 
steekt de Geulbrug over. Bij het eerst volgend 
klaphekje gaat u R.  Loop even RD en ga dan R. 
Blijf nu RD (geel) door de weilanden/natuurgebied  
lopen met rechts op afstand de meanderende 
Geul. 
 

(Een eindje verder bij rij knotwilgen kan het na veel 
regenval drassig zijn, loop dan rechts langs deze rij 
knowilgen over het grote rechtst gelegen grasveld.  
 

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 500 m passeert u rechts een vlak aan de 
meanderende Geul staande zitbank, een 
genietplekje.   
 

(Dit pad door de weilanden is een zgn. kerkpad, dat 
de kortste verbinding was tussen een buurtschap en 
kerk).  

Bij klaphek, infobordje en wegwijzer gaat u R (wit-
rood) over de smalle asfaltweg en u loopt weer 
even vlak langs de meanderende Geul, het snelst 
stromend riviertje van Nederland. U passeert de 
ingang camping de Gele Anemoon.  Negeer bij de 
witte voormalige boswachterswoning zijweg links 
omhoog en negeer meteen daarna 
trappenpad/kerkpad links omhoog. Meteen 
daarna bij de ingang van camping de 
Gronselenput loopt u RD (wit-rood) over het pad 
dat u geruime tijd RD volgt.. 
 

(Waar u na 150 m de Geul, die een scherpe bocht 
maakt weer ziet,  passeert u bij houten afrastering en 
keermuurtje de Gronselenput (zie infobord) 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.  
 

Meteen daarna passeert u links de voormalige 
schuilkelder (zie infobord)).  
 

Negeer na 500 m, vlak voor woningen,  
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 vlak daarna L (geel) de 
verharde veldweg omhoog loopt dan bent u weer op 
de route. Ga dan verder bij **** in dit punt).  
 

4. Aan de asfaltweg bij “tuinkruis” in de 
buurtschap Engwegen gaat u L omhoog. Vlak 
daarna aan de Y-splitsing gaat u bij 
verbodsborden R de verharde veldweg omhoog.  
 

(U staat nu aan de voet van de Keutenberg  (22%), 
bekend van de wielerklassieker de Amstel Gold 
Race).  
 

De route volgend ziet u hier in de weilanden mogelijk 
Gallowayrunderen grazen van het Galloway fokbedrijf 
Bocu.  
 

Omhoog lopend passeert u na 600 m een zitbank 
met prachtig uitzicht. Hier ziet u o. a. woningen boven 
in het gehucht Keutenberg. In de verte ziet u de met 
mergelsteen gebouwde kerk  in Ransdaal).   
 

Na 700 m gaat u boven aan de T-splitsing, waar u 
rondom mooi uitzicht heeft, R de veldweg 
omlaag.  
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Na 150 m gaat u bij zitbank R (blauw) het graspad 
omhoog. Omhoog lopend passeert u even verder  
de volgende zitbank en volg RD het smalle pad 
met links een bosstrook en rechts een groot 
weiland.   
 

5. Bij begin bos buigt het (bos)pad rechts (blauw) 
omhoog. (U loopt  hier boven op de Sousberg).   
Bij het verlaten van het bos passeert u zitbanken 
en de mooie schuilhut, waar u bij honds weer 
(slecht weer) kunt schuilen. 
 

(Hier heeft u mooi uitzicht o.a. op de bij 
wielerliefhebbers bekende Keutenberg (22%)), 
beneden op vakantiepark Résidence Valkenburg, op 
de kerk in Ransdaal en bij helder weer ziet u in de 
verte de 133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald).  
 

Volg nu RD het graspad met rechts afrastering.  
Let op!  Ga nu even verder R door het klaphek. 
 

(Mogelijk lopen in het weiland Galloway runderen. 
Indien dit het geval is, volg dan het dalende pad RD 
(blauw) met rechts de afrastering. 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 dan verder omlaag met rechts van u 
afrastering/haag. Een eindje verder verlaat u R via 
klaphek het weiland. **** Op het grote grasveld 
gaat u bij picknickbank en oriëntatiebord L 
omlaag en loop de veldweg, die even verder een 
dalende klinkerweg wordt, omlaag. Benden aan 
de 3-sprong in Schin op Geul 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 deze 
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.

 

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.   


