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Tijdens deze wandeling met hellingen loopt u omhoog naar het gehucht Fromberg en over een 
panoramaweg omlaag met prachtige uitzichten. Dan loopt u over veldwegen naar Wijlre. Langs een mooie 
vijver loopt u naar de buurtschap Stokhem en dan loopt u de Berghofweide omhoog waar u weer 
schitterend uitzicht heeft. Het laatste stuk gaat door de weilanden en langs de Geul. Bij punt 2 in de 
Klapstraat, aan de rand van Wijlre, passeert u Paul’s IJsboerderij.   In Wijlre kunt u pauzeren bij café A Gen 
Baan, eetcafé Bijne Thuis bij het station of bij brasserie Amuseer bij de kerk. Bij het station kunt u ook het 
leuke Kunst- en Verzamelhuis Wijlre bezoeken voor € 1,00. Bij de visvijver van Wijlre staan zitbanken, een 
fijne pauzeplek. Bij Woodz is een leuk terras. 
 

GPS afstand  Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,17 km   2.40 uur  60 m  125 m 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Brasserie Woodz, Valkenburgerweg 128, Schin op Geul.  Tel: 043-8528232. Dagelijks geopend 
vanaf 12.00 uur.  (Parkeer niet meteen links vooraan maar rij de camping op en voor de slagboom gaat u L naar 
de grote parkeerplaats). 

 
 

298. SCHIN OP GEUL 11,2 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het 
vakantiepark gaat u L langs de doorgaande weg.   
Let op! Na 200 m gaat u voorbij huisnr. 140 L  
(Scheumergats/groen/geel) de smalle 
doodlopende asfaltweg omlaag, die beneden een 
graspad wordt. Voorbij draaihekje (stegelke) gaat 
u L  (rood) met rechts van u de meanderende 
Geul, het snelst stromend riviertje van Nederland 
en links vakantiebungalowpark Résidence 
Valkenburg, Ga door het draaihekje en volg de 
veldweg RD door het mooie Geuldal. Aan de 4-
sprong gaat u L over de veldweg die later een 
klinkerweg wordt.  
 

2. Steek de voorrangsweg over en ga L. Neem nu 
de eerste weg R (Baggelsgats). Meteen na huisnr. 
5 gaat u R over de smalle asfaltweg, die een 
veldweg wordt. Aan de asfaltweg gaat u L 
(Akerstraat) en negeer veldweg links.  Aan de 
volgende 3-sprong gaat u L (Frombergerweg) en 
loop onder het spoorwegviaduct door.  
 

(20 m voor het viaduct ziet u links in een boom het 
communiebeeldje van Roger Geraeds uit Wijlre. Zijn 
vader heeft dit geplaatst ter nagedachtenis aan zijn 
zoon, die op 33 jarige leeftijd overleden is en deze 
boom zo mooi vond).  
 

U loopt het gehucht Fromberg binnen en passeert 
het terras van boerderijwinkel Fromberg, Een 
mooie pauzeplek, waar u koffie, vlaai en heerlijk 
ambachtelijk schepijs kunt krijgen.  
 

(In de boerderijwinkel is een groot assortiment 
streekproducten te krijgen o.a. wijn van wijngaard 
Ceres, die u dadelijk passeert, honing, lekkernijen, 
siroop, jam, mosterd, fruitsappen,  kaas, yoghurt, vla, 
rijstepap, karnemelk enz. Maar ook eigen scharrel 
rundvlees, varkensvlees, eieren  enz.. U moet zeker 
eens de winkel inlopen).  
 

Aan de ruime 3-sprong gaat u R (fietsroute 57) 
omhoog door de holle weg. Boven aan de 3-
sprong gaat u RD omlaag.  
 

(Hier ziet u links wijngoed Ceres, die een onderdeel 
is van wijndomein St Martinus uit Rott (Vijlen). Even 
verder heeft u bij zitbank prachtig uitzicht over het vijf 
sterren landschap Zuid-Limburg). 
 

3. Steek beneden de doorgaande weg over en 
loop RD (blauw) over de smalle asfaltweg. Na 100 
m gaat u R over de holle veldweg. Aan de 3-
sprong bij afsluitboom gaat u R (blauw/groen) de 
smalle asfaltweg omhoog, die boven een veldweg 
wordt met weer prachtige uitzichten. Aan de 
onduidelijke 4-sprong bij  veldkruis” Et 
Schluusmanskrutske” gaat u L.  
 

(De familie Sluijsmans bezat rond het kruis 
landerijen. Als dank voor de goede oogst heeft Jan 

Christaan in 1850 dit kruis laten plaatsen). 
 

Aan de 4-sprong gaat u R de asfaltweg omlaag. 
(Loop links van de weg). Voorbij links van de weg 
staand ongevalskruis (zie infobordje) en mooi 
gedicht steekt u via de spoorwegovergang de 
voormalige spoorlijn Maastricht - Aken 91853), de 
eerste grensoverschrijdend spoorlijn van 
Nederland  over. 
 

(Nu wordt de spoorlijn geëxploiteerd door de Zuid-
Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM). 
Mogelijk passeert een puffende stoomtrein, die 
tussen Simpelveld en Valkenburg rijdt. Simpelveld is 
het kloppend hart van de ZLSM en tevens 
opstapplaats. Een aanrader).  
 

Meteen na de spoorwegovergang gaat u in Wijlre 
L (Parallelweg) over de asfaltweg. Aan de 
omgekeerde Y splitsing gaat u L/RD.  
 

(U passeert eetcafé A Gen Baan een mooie 
pauzeplek. Hier tegenover is in het voormalige 
Station Wijlre, waar de stoomtrein stopt,  cafetaria 
Bijna Thuis, ook een mooie pauzeplek). 
 

Ook kunt u hier ( links naast station) voor € 5,- het 
unieke Kunst- en Verzamelhuis Wijlre bezoeken, een 
atelier en museum waar herinneringen bewaard 
worden en verwerk in kunstobjecten. Dit alles zeer 
uitgebreid tentoongesteld op thema. Het ligt links 
naast het voormalig spoorwegstation).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (Stationsweg) omlaag. 
Aan het van Wachtendonckplein loopt u bij het 
voormalige gemeentehuis (1965/nr. 1)  van de 
oude gemeente Wijlre (tot 1982)  met boven op 
het dak een uivormige bol RD de doodlopende 
weg via trappen omlaag richting kerk.  
 

https://www.woodzvalkenburg.nl/
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4. Steek beneden de voorrangsweg over en loop 
RD over het klinkerpad met links de parkeerplaats 
en  rechts de kerkhofmuur.   
(U kunt hier L naar brasserie Amuseer lopen (50 m), 
ook een mooie pauzeplek met op de binnenplaats en 
achter de zaak een leuk terras).  
 

Waar het pad rechts omhoog buigt, negeert u trap 
omlaag.  
 

(Links beneden ziet u koperen brouwketels van de 
Brand bierbrouwerij (1871)). 
 

Bij de ingang van de bijzondere voorkant van de 
Gertrudiskerk loopt u RD.   
 

(De kerk (Dorische stijl) werd in 1835-'39 gebouwd 
en in 1896 uitgebreid. In de 13e eeuw stond hier al 
een Romaanse kerkje).  
 

Bij de parkeerplaats bij supermarkt gaat u RD de 
klinkerweg omlaag. Steek meteen daarna schuin 
links de voorrangsweg over en loop RD (rood) de 
doodlopende klinkerweg omlaag. Negeer aan het 
einde van de klinkweg trappenpad rechts 
omhoog en ga dan meteen L (rood) het grindpad 
gelegen tussen schuur en muur omlaag. Steek 
via bruggetje de molentak van de Geul over en ga 
L over het tegelpad met links de molentak van de 
Geul. 
 

(Hier ziet u de watermolen “Otten”. De molen, 
gebouwd in 1776 en bestaande uit een onderslag- en 
middenslagrad, was vroeger een koren- en 
oliemolen).  
 

Voorbij het stuwbruggetje gaat u aan de 3-sprong 
RD (blauw/rood) via het klaphekje over het smalle 
pad met links afrastering van het opslagterrein 
van Brand Bierbrouwerij. Voor de voetbalkantine 
van S.V. Geuldal gaat u L. Meteen daarna gaat u R 
(rood/In de Beemden) over de asfaltweg met links 
de kasteelgracht/kasteel Wijlre, een voormalige 
waterburcht (1652)  en rechts de voetbalvelden. 
Volg nu de asfaltweg, die voorbij de 
voetbalvelden naar rechts (rood) buigt. Voorbij de 
slagboom loopt u RD langs de visvijver van 
H.S.V. de Springende Beekforel met rechts de 
vijver. Meteen daarna  voorbij zitbank (25 m voor 
clubhuis) gaat u L (rood) over het bos- grindpad.  
Aan de 3-sprong gaat u L (rood).  
 

5. Vlak vóór de doorgaande weg gaat u R (rood) 
over het pad parallel aan deze weg. Bij 
parkeerplaats, picknickplaats, schuilhut en 
infobord loopt u verder RD (geel) over het 
asfaltpad. U loopt de buurtschap Stokhem 
binnen. Let op! Meteen voorbij huisnr. 10 gaat u L 
over de smalle asfaltweg, die vlak daarna voorbij 
buurthuis “der Vrakel” een smal stijgend graspad 
wordt. Bijna boven buigt het pad naar links.   
 

(Hier heeft u rechts mooi uitzicht o.a. op wijngaard 
“De Stokhemer Wingert”).  
 

6. Meteen voorbij zitbank, genietplekje, gaat u aan 
de 3-sprong R over het bospaadje.  

(Hier bij de zitbank heeft u weer prachtig uitzicht o.a. 
over Wijlre. Rechts in de verte ziet u de  hooggelegen 
Martinuskerk (1860-1862)  in Vijlen).   
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R het brede 
(bos)pad omlaag. Beneden aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u scherp R (blauw/geel). Aan de 3-
sprong bij veldkruis gaat u R.  Aan de T-splitsing 
in Stokhem gaat u R. U passeert links de opnieuw 
opgebouwde (2015) waterput van Stokhem. (Zie 
infobord aan zijkant). Aan de 3-sprong bij wegkruis 
(1886) en twee zitbanken loopt u RD. (U passeert 
enkele prachtige vakwerkhuisjes). Bij zitbank, 
gedichtsteen en  breed ijzeren hekwerk loopt u 
RD over de smalle asfaltweg. 80 meter verder 
gaat u L (geel) via houten klaphek het weiland in. 
Blijf het pad RD door de weilanden en later een 
stukje langs de Geul volgen.  
 

(Mogelijk komt u hier Rode Geus runderen tegen,  
een nieuw type dat in staat is om zich zonder veel 
verzorging in natuurgebieden te handhaven. Een 
eindje verder bij rij knotwilgen kan het na veel 
regenval drassig zijn, loop dan rechts langs deze rij 
knowilgen over het grote grasveld). 
 

Bij stegelke passeert u een zitbank, die vlak bij de 
Geul staat, een genietplekje.  Aan de smalle 
asfaltweg gaat u R (geel/wit-rood) en u loopt weer 
even vlak langs de meanderende Geul, het snelst 
stromend riviertje van Nederland.  **** 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). Negeer zijpaden en volg geruime tijd 
het pad RD met een eindje verder rechts van u 
weer de Geul.  
 

(Waar u de Geul, die een scherpe bocht maakt, weer 
ziet  passeert u bij houten afrastering, gedichtpaal en 
zitbank de Gronselenput waarvan het water hier in de 
Geul stroomt (zie infobordje).  Hier ligt links van het 
pad de voormalige schuilkelder Gronselenput (zie 
infobordje)). 
 

Negeer na 500 m 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 dan aan de 
Keutenberg 30 m L omhoog loopt, dan komt u bij 
twee zitbanken met mooi uitzicht en waar u mogelijk 
zwoegende fietsers ziet voorbij komen. Als u de 
asfaltweg omlaag loopt dan komt u weer op de 
route).  
 

Aan de asfaltweg bij tuinkruis in de buurtschap 
Engwegen gaat u RD/R (blauw). Aan de 
voorrangsweg gaat u R (Panhuis) en via brug met 
de mooie met Kunradersteen gebouwde muurtjes 
steekt u de Geul over en u loopt over het fietspad 
het buurtschap Schoonbron binnen.  Bij 
Mariakapel loopt u verder RD (Valkenburgerweg) 
langs de voorrangsweg. Loop door tot u rechts 
weer bij Woodz komt met leuk terras.
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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.   


