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Tijdens deze heuvelachtige wandeling begint u met een klim naar de Sousberg  vanwaar u een mooi 
panorama heeft. Dan over een mooie panorama weg naar het buurtschap Berghof. Via een trap van 110 
treden komt u in het prachtige Gerendal. Hier loopt u met mooie uitzichten door het dal omhoog naar het 
dorp Scheulder waar u kunt pauzeren bij brasserie Pirjoy en dan weer omlaag langs de orchideeëntuin. 
Aan het eind komt u bij een leuk terras. Neem zelf drinken mee, er staan genoeg zitbanken onderweg. U 
kunt de route inkorten tot 5,5 km. 
 
Startadres: Hotel brasserie de Herbergier, Strucht 21, Schin op Geul. 
(U kunt parkeren op de parkeerplaats van de brasserie of net om de hoek in de Grachtstraat (gratis). 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,45 km  2.25 uur 85 m  172 m 

 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://hotelrestaurantdeherbergier.com/


 

 
 

616. SCHIN OP GEUL 10,4 km – 5,5 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
gaat u R. Meteen daarna gaat u R 
(Grachtstraat/blauw) over de doodlopende 
klinkerweg. Aan de 3-sprong gaat u L.  Bij huisnr. 
88 en vlak vóór Hotel Bemelmans gaat u L 
(blauw) de doodlopende klinkerweg omhoog en 
dan komt u boven bij de parkeerplaats Sousberg. 
Aan het eind van de parkeerplaats gaat u bij 
infobord “Gerendal” R het bospaadje omhoog.  
Boven aan de 3-sprong gaat u L (blauw) het 
graspad omhoog met rechts afrastering van 
weiland.  Op het grote grasveld gaat u bij 
oriëntatiebord  (prachtig uitzicht) en picknickbank 
R via klaphek het weiland in.  
 

(Wanneer in het weiland Galloway runderen lopen, 
loop dan om  het weiland heen met links de 
afrastering van het weiland. Negeer twee klaphekjes 
links. Ga dan verder bij **** in dit punt).  
 

In het weiland gaat u meteen L en loop dan RD  
omhoog met even verder links van u een 
haag/afrastering. Het pad buigt in het weiland via  
trappenpad rechts omhoog. 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 
kerk in Ransdaal).  
 

Voorbij de schuilhut volgt u RD (blauw) het 
bospad.  U komt uit het bos en volg RD (blauw) 
het pad gelegen tussen weilanden. Beneden aan 
de T-splitsing bij zitbank gaat u L (blauw) de 
veldweg omhoog. 
 

2. Na 150 m gaat u boven aan de 3-sprong, waar u 
rondom mooi uitzicht heeft, R (geel) over de 
veldweg.  
 

(Hier in de weilanden ziet u mogelijk 
Gallowayrunderen grazen van het Galloway fokbedrijf 
Bocu. Hier aan de 3-sprong ziet u voor u boven 
woningen in het gehucht  Keutenberg).   
 

Na 400 m bij de plek waar de voormalige galg van 
Wijlre heeft gestaan (zie infobord) wordt de 
veldweg- graspad een  smal pad dat u geruime 
tijd RD volgt pad over het Plateau van Margraten.  
Na 600 m gaat u aan de 5-sprong in het gehucht 
Berghof bij wegkruis, staande tussen twee 
lindebomen, R (fietsroute Gerendal) over de 
brede veldweg.  
 

(Als u hier bij zwerfsteen met infobord over hoeve 
Blankenberg, die voor het eerst schriftelijk genoemd 
is in de 15e eeuw, RD over het klinkerpad loopt, dan 
komt u bij Hoeve Blankenberg waar u binnen of op 

het terras iets kunt eten en drinken o. a koffie met 
Limburgse vlaai. Di. en Wo. gesloten). 
 

Negeer beneden bospad rechts omlaag en volg 
de veldweg RD omhoog. Aan de T-splitsing gaat 
u R. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L (geel-
rood). Na 50 m gaat u R (rood) over het bospad. 
Negeer zijpaden en volg dit bospad geruime tijd 
RD (rood). Het pad buigt naar links en loop dan 
het 106 treden tellende trappenpad omlaag! 
Beneden aan de T-splitsing  gaat u L.  
 

(Degene, die 5,5 km loopt gaat hier R. Ga dan verder 
bij punt 5).  
 

(Wilt u de orchideeëntuin bezoeken (250 m) of even 
pauzeren, volg de beschrijving dan verder t/m punt 3 
zin 2 en loop dan weer terug naar dit punt Tegenover 
de boswachterswoning staat een zitbank, een mooie 
pauzeplek).  
 

Aan de T-splitsing bij “Buitenvakantiewoning” 
gaat u L (rood) over de smalle asfaltweg.   
 

3.  Aan de 3-sprong bij wegkruis, waterput (1550) 
en witte voormalige boswachterswoning (1841)  
gaat u R. 
 

(Links ziet de werkschuur, administratiegebouw en 
schaapskooi van Staatsbosbeheer Eenheid Zuid-
Limburg. Hier staat tegenover de boswachterswoning 
een zitbank, een leuk genietplekje).  
 

Even verder passeert u de orchideeëntuin.  
 

(Deze is van 1 mei tot 1 juli geopend. U bevindt zich 
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  mogelijk in het 
Gerendal ziet grazen zijn Mergellandschapen, een 
oud schapenras).  
 

Let op! Vlak daarna gaat u L (geel) het brede 
graspad, gelegen tussen weilanden, omhoog.  
 

(Bijna boven heeft u bij zitbank prachtig uitzicht).   
 

Blijf het pad, dat een aantal haakse bochten 
maakt, langs de bosrand volgen.  (Voor u ziet u 
weer de kerk in Scheulder). Aan het einde loopt u 
via draaihekje/stegelke  RD over het smalle 
grindpad gelegen tussen afrasteringen/ 
weilanden. Steek nu RD via stegelkes het weiland 
RD (geel/wit-rood) richting kerk. Via draaihekje 
verlaat u het weiland en loop RD over het smalle 
pad  Aan de asfaltweg voor de Barbarakerk (1850) 
in Scheulder gaat u R (geel). 
 

(Links van de kerk ligt Brasserie Pirjoy, een leuke 
pauzeplek. De sobere, in mergelblokken opgetrokken 
St. Barbarakerk dateert uit 1850.  
 

 



 

Aan de 3-sprong bij groot H. Hartbeeld gaat u L 
(geel/Scheuldersteeg).  
 

(Sinds 1969 staat het H. Hartbeeld op deze plek. 
Daarvoor stond het van 1933 tot 1969 bij de pastorie, 
die naast de kerk staat).  
 

Aan kruising aan de dorpsrand gaat u R over de 
veldweg langs de fruitplantage die na de 
bloesemtijd (mei) tot de oogst (sept./okt.) 
afgedekt is met fijnmazige hagelnetten met 
hagelnetten. Na 100 m gaat u R (groene driehoek) 
over de veldweg, die u geruime tijd volgt. Aan de 
4-sprong gaat u R (geel/blauw) over het smalle 
pad. 

 

4. Steek de asfaltweg over en loop verder RD 
(geel) over het smalle pad. Aan de asfaltweg gaat 
u L. Meteen daarna aan de kruising bij wegkruis 
gaat u R (Gorisweg/geel). Aan de Y-splitsing gaat 
u RD (geel) over de veldweg.  
 

(Op dit punt ziet u 3 kerktorens namelijk de 
kerktorens van Sibbe, Scheulder en Margraten).  
 

Al dalende negeert u bij afsluitboom zijpad links 
omhoog en loop RD (geel) verder omlaag.  

(Een eindje verder staat een zitbank met weer mooi 
uitzicht).  
 

Negeer beneden graspad rechts omhoog en u 
komt weer langs de orchideeëntuin. Aan de T-
splitsing bij waterput en  wegkruis gaat u L over 
de asfaltweg. Aan de 3-sprong bij vakantiewoning 
gaat u R de veldweg omlaag. Negeer trappenpad 
rechts omhoog, dat u eerder afgedaald bent.   
 

5. Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing R 
(rood) het bospad omhoog, dat u geruime tijd RD 
volgt. Boven aan de asfaltweg bij zitbank gaat u 
R.  Neem na 200 m de eerste holle 
veldweg/graspad scherp L omlaag.  Beneden aan 
de T-splitsing gaat u L door de holle weg verder 
omlaag.   Beneden aan de ongelijke 4-sprong met 
rechts 2  graspaden en breed ijzeren hek van 
regenwaterbuffer Grachtstraat, gaat u RD.  Aan 
het eind volgt u de asfaltweg en aan de T-
splitsing gaat u L terug naar de Herbergier, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. 
 

 

 
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.   
 


