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Tijdens deze wandeling met wat heuvels wandelt u door het prachtige Geuldal naar Schin op Geul.  Dan 
gaat het omhoog over de Sousberg met mooi uitzicht.  Via Berghof en de Keutenberg wandelt u weer langs 
de Geul terug.  In Wijlre passeert u Paul’s IJsboerderij.  In Schin op Geul kunt u pauzeren bij café A Ge 
Pannes. Op de Sousberg staan zitbanken.  
 
Startadres: Brasserie Amuseer, Marchierstraat 11, Wijlre.  
Op werkdagen kunt u parkeren op de parkeerstrook bij de brasserie. In het weekend is de grotere parkeerplaats 
geopend. U kunt ook alle dagen 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 L en u komt bij brasserie Amuseer. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

 
 
 
 
 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,97 km  2.40 uur  91 m  160 m 
 

 
 

391. WIJLRE  11 km 
 

1. Met uw rug naar de  ingang van de brasserie 
gaat u L. Negeer zijweg rechts omhoog en loop 
RD langs de St. Gertrudiskerk (1835-1839). Aan 
de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer en kunstwerk 
“de Bok” loopt u RD (Wielderdorpstraat).Negeer 
voetpad rechts. Aan de 3-sprong bij muurkruis 
gaat u R (Elkenraderweg) omhoog. Negeer 
zijwegen. Steek de spoorwegovergang over van 
het Miljoenenlijntje.  
 

(Mogelijk passeert een stoomtrein van de Zuid-
Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM), die op 
deze spoorlijn tussen Simpelveld en Valkenburg een 
toeristische stoomtreindienst  exploiteert. Station 
Simpelveld is het kloppend hart van de ZLSM en 
tevens opstapplaats).  
 

Volg nu bij (ongeval)kruis (zie infobordje) en 
mooi gedicht de asfaltweg verder omhoog.  
Boven aan de 4-sprong gaat u L (groen) over de 
veldweg. Aan de 4-sprong bij veldkruis ”Et 
Schluusmanskrutske”, dat hier in 1850 geplaatst 
door Jan Christiaan Schluusmans, gaat u RD het 
holle graspad omlaag.  
 

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

Christaan dit kruis laten plaatsen). 
 

Beneden aan de brede veldweg gaat u R (blauw). 
Aan de asfaltweg gaat u L onder het spoorviaduct 
door. Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw) en u 
passeert  Paul’s ijsboerderij. Steek beneden de 
voorrangsweg over en ga R over het trottoir.   
 

2. Na 150 m, tegenover huisnr. 91, gaat u L (rood) 
over het (voet)pad.  
 

(Als u de mooie kunstgalerie In de Schuur wilt 
bezoeken, loop hier dan  RD naar huisnr. 104. De 
entree is gratis. Open van donderdag t/m zondag).   
 

Aan het eind van het pad gaat u R via stegelke 
(draaihekje) het weiland in. Steek schuin links het 
weiland over richting volgende stegelke. Ga door 
twee draaihekjes en volg dan de veldweg geruime 
tijd RD (wit). Aan de 4-sprong gaat u RD (rood). 
Aan het eind van het pad, gaat u door het 
stegelke (niet door klaphek ) en volg dan het 
graspad door het weiland met links van u de  
meanderende Geul en rechts bij het hek van  

vakantiepark Résidence Valkenburg. Bij 
draaihekje gaat u L (wit/rood/groen/ geel) en volg 
het pad langs de greppel. Vervolgens loopt u 
weer langs de meanderende Geul, het snelst 
stromend riviertje van Nederland. Bij 
hoogstaande trafokast gaat R over de licht 
stijgende smalle asfaltweg. Aan de voorrangsweg 
bij Mariakapel (1946) gaat u L over het fietspad.  
 

(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).  
 

Negeer zijweg links (Engwegen) en loop verder 
RD (blauw). Even verder passeert u links café A 
Ge Pannes, een leuke pauzeplek.  
 

(Aan de overkant van de doorgaande weg staat hier 
het beeld van frater Venantius, de zingende frater 
van Wim Sonneveld). 
 

3. Volg verder de doorgaande weg RD en neem 
dan de eerste weg L (Grachtstraat/blauw). Aan de 
3-sprong gaat u L (blauw) omhoog. Ga aan de Y-
splitsing gaat u L (blauw) de klinkerweg omhoog 
richting Sousberg. Een eindje verder wordt de 
klinkerweg een veldweg. Negeer pad rechts. 
Boven op de Sousberg heeft u bij oriëntatiebord 
en picknickbank een mooi uitzicht over het 
Geuldal. Ga aan het eind R door het klaphek en 
volg het pad in het weiland L/RD omhoog langs 
de afrastering. Het pad buigt via een trappenpad 
rechts omhoog.  
 

(Wanneer in het weiland Galloway runderen lopen, 
ga dan aan het eind van de veldweg scherp R 
(blauw) en volg het graspad om het weiland heen. Ga 
dan verder bij **** in dit punt).  
 

Ga boven door het klaphek en ga dan meteen L 
(blauw). **** Een eindje verder passeert u 
zitbanken en de mooie schuilhut, waar u bij 
honds weer (slecht weer) kunt schuilen. 
 

(Hier boven op de Sousberg heeft u mooi uitzicht o.a. 
op de bij wielerliefhebbers bekende Keutenberg 
(22%)), vakantiepark Résidence Valkenburg en de 94 
m hoge tv-toren in Eys en in de verte op de 133 m 
hoge tv-toren in het Aachener Wald).  
  



Voorbij de schuilhut volgt u RD (blauw) het 
bospad.  U komt uit het bos en volg RD (blauw) 
het pad gelegen tussen weilanden.  
 

4. Beneden aan de T-splitsing bij zitbank gaat  R 
de veldweg omlaag. Na 100 m gaat u aan de 3-
sprong scherp L de veldweg in. Negeer zijpaadje 
rechts omlaag. De veldweg wordt een smal pad 
gelegen tussen twee afrasteringen. Vervolgens 
loopt u het bos in. Aan de 3-sprong gaat u L het 
bospad omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u 
L over de asfaltweg. Aan de 5-sprong bij 
wegkruis en bij de rijksmonumentale uit 
mergelblokken gebouwde carréhoeve “Berghof” 
(18e/19e eeuw) gaat u L over de asfaltweg.    
 

5. Na 200 m gaat u R (groen) het pad steil omlaag 
langs de bosrand. Negeer zijpad rechts en loop 
verder omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u 
R (geel) over de smalle asfaltweg.  Bij de ingang 
van camping Gele Anemoon stroomt de Geul 
even parallel aan de asfaltweg. Let op! Bijna 50 m 
verder gaat u bij wegwijzer L (geel/blauw/rood-
wit/Kerkepad) via klaphekje het weiland 
/natuurgebied in richting Wijlre.  Na 200 m neemt 
u het paadje dat vlak langs de Geul loopt waar 
een zitbank staat, een genietplekje. Voorbij de 
zitbank en het draaihekje gaat u RD met even 
verder links even meanderende Geul. 
 

(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 ziet u voor u een rij knotwilgen. 
Voor deze knotwilgen of al eerder kan het na veel 
regenval drassig zijn, loop dan over het links gelegen 
grote grasland  met even verder rechts van u de rij 
knowilgen).   

 

Bij de rij knotwilgen loopt u verder RD richting 
kerktoren van Wijlre.   
 

6. Aan het eind van het weiland/natuurgebied 
gaat u L door het klaphek en ga dan L over het 
asfaltpad. Steek meteen daarna bij zitbank via 
bruggetje de Geul over. Bij toegangshek van 
woning en bij bijzonder wegkruis buigt het pad 
naar rechts en loop het smalle pad omhoog. 
Steek boven de voorrangsweg over en ga R over 
het trottoir. Neem de eerste weg L (Pastoor 
Schulpenstraat). Negeer zijweg rechts. Vlak 
daarna aan de ongelijke 4-sprong gaat u R (Jan 
van Houtemstraat). Negeer alle zijwegen en blijf 
de Jan van Houtemstraat RD tot het eind volgen. 
Hier aan de 4-sprong gaat u R (Elkenraderweg). 
Vlak daarna gaat u bij muurkruis L over het 
trottoir langs de doorgaande weg. Aan de 3-
sprong loopt u  RD terug naar de brasserie, de 
sponsor van de wandeling,  de sponsor van deze 
wandeling, waar u op het terras of in de gezellige 
sfeervolle zaak nog iets kunt eten of drinken. Aan 
de achterkant is ook nog een groot terras. 
 

 

  
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.   


