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Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u eerst even langs de Geul en dan loopt u omhoog naar de 
Schaelsberg. Hier volgt u een panoramisch pad naar de kluizenaarswoning op de Schaelsberg.  Dan loopt 
omlaag naar Schin op Geul waar u kunt pauzeren bij café Trattoria ‘t Graefke. De terugweg gaat door het 
mooie Geuldal en dan volgt een pittige klim door het bos naar de Wilhelminatoren. Het laatste stuk gaat 
omlaag naar Valkenburg. Aan het eind kunt u nog nagenieten in het restaurant. TIP: U kunt deze wandeling 
prima combineren met wandeling 191 Valkenburg  tot een mooie dagtocht en tussendoor lekker lunchen bij 
Pommes.   
 
Startpunt:  Cafetaria Pommes, Berkelstraat 6, Valkenburg.  (Momenteel gesloten) 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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(Aan het Berkeplein is betaald parkeren. U kunt ook starten vanaf de gratis grote parkeerplaats bij het treinstation 
in Schin op Geul (Baanweg 1) en dan halverwege pauzeren bij Pommes. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u 
R de spoorwegovergang over en volg de dalende weg. Beneden aan de 4-sprong loopt u RD (Tolhuisstraat) de 
met platanen omzoomde weg omlaag. Ga dan verder bij **** in punt 3).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,78 km  2.15 uur  84 m  198m 
 

 
 

746. VALKENBURG 8,8 km 
 
1. Met uw rug naar Pommes gaat u R onder de 
Berkelpoort door. Negeer trappenpad rechts en 
aan de grote 3-sprong gaat u L (Berkelplein). Aan 
de rotonde gaat u RD langs het Berkelplein met 
rechts van u de grote  parkeerplaats en links een 
appartementengebouw.  Negeer zijweg links en 
rechts. Vlak daarna gaat u voor de Geulbrug bij 
zebrapad/oversteekplaats R (blauwe rechthoeken/ 
groen/ zwart) over het pad met links van u de Geul. 
Bij smal wit bruggetje steekt u L (rood) de Geul 
over. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD 
met links het sportcomplex van V.V. Walram. 
Negeer zijpaden (ingangen) richting kasteelpark. 
Aan de asfaltweg bij trappenpad gaat u R. Vlak 
daarna gaat u aan de 3-sprong L (blauw/groen)  
omhoog.  
 

(Als u hier 30 m RD loopt, dan komt u bij het 
okerkleurige in mergel opgetrokken Kasteel-Oost. Zie 
infobord naast ingang).  
 

Loop onder het spoorwegviaduct door.   
 

2. Meteen na dit viaduct gaat u R (blauw/groen) 
omhoog en loop een eindje verder schuin L de 
Schaelsberg omhoog. Boven aan de 3-sprong bij 
oriëntatiebord en zitbanken (mooi uitzicht)  gaat u 
RD (groen) het bospad omhoog.  
 

(Hier staat rechts naast de zitbanken het gedenkteken 
ter gedachtenis van Piet Frijns uit Schimmert, die hier 
op 21-jarige leeftijd op 19-7-1965 slachtoffer werd van 
zinloos geweld).  
 

Negeer boven zijpad rechts en loop RD 
(groen/blauw) over het smalle pad langs de 
afrastering.  (Hier heeft u links prachtig uitzicht).  
Negeer veldweg links omlaag richting hoeve 
Euverem en volg de veldweg RD (groen/blauw), die 
na 400 m een bosweg wordt. Aan de 4-sprong bij 
infobord en picknickbank  gaat u R (rood/groen).  
 

(Achter statie 8 en bij groot houten beeld van 
kluizenaar staan 4 bankjes en “tafeltjes”, een 
genietplekje met schitterend uitzicht.  
 

Hier staat de kruisweg (1843) die bestaat uit 13 staties 
van het model 'ovenkapel' met nissen voorzien van 
litho's achter glas. Ze zijn gegroepeerd om het 
symbolische graf van Christus met daarin een houten 
kist en bovenop een kruis met de 'Arma Christi', de 
gereedschappen, waarmee Christus aan het kruis 
geconfronteerd werd.  

Let op! Even verder gaat u bij de Kluis (zie 
infobordje) L langs de ingang van de Kluis, de 
meest schilderachtige van alle Nederlandse 
kluizenarijen. (De kluis is vrij te bezichtigen, zeker 
doen). Meteen daarna bij zitbank gaat u L (rood). 
Het pad buigt rechts omlaag en meteen daarna 
loopt u het lange trappenpad omlaag. Beneden, 
waar pad naar links buigt,  negeert u zijpaadjes 
rechts omlaag.   
 

3. Negeer bij spoorlijn zijpad links omhoog en  
volg het pad RD (rood) parallel aan de spoorlijn 
Maastricht - Heerlen. (Links boven ziet u de  
mergelgrot in de Däölkesberg). Na 400 m gaat u R 
via brede trap door het spoortunneltje en ga dan L 
de asfaltweg, omlaag. Negeer zijpad scherp rechts  
en u loopt Schin op Geul binnen. ( 
 

(U passeert hier café Trattoria ’t Graefke, een leuke 
pauzeplek met terras).  
 

Aan de 3-sprong bij wegkruis en voormalig 
boerderijtje met rondom veel “oude” 
landbouwwerktuigen loopt u RD (Graafstraat). 
Negeer bij de rijksmonumentale Mauritiuskerk (zie 
infobord) doodlopende weg links omhoog. Meteen 
daarna aan de 4-sprong  gaat u R  (Tolhuisstraat) 
de weg, die omzoomd is met platanen, omlaag.  
 

(Hier staat een bronzen beeld van een harp spelende 
Orpheus. Dit beeld is een geschenk van de 
politiekapel Ljubljana aan de zangvereniging Inter Nos 
van Schin op Geul. Een identiek monument staat in 
Ljubljana. U kunt hier pauzeren bij  eetcafé De Kleine 
Koning of bij brasserie hotel restaurant Salden. Na 20 
m L over de klinkerweg (inrit) en dan komt u bij het 
mooie terras).  
 

**** Even verder steekt u de Geulbrug, met golvend 
kunstwerk als leuning, over. Meteen na de brug 
gaat u R (Mauritiussingel). Na 40 m, tegenover 
huisnr. 3 gaat u R over het tegelpad en meteen 
daarna gaat u bij trafokast door de nauwe 
doorgang. Volg nu het pad met rechts van u de 
meanderende Geul, het snelst stromend riviertje 
van Nederland. Het pad buigt naar links met links 
van u het sportcomplex van S.V. Geuldal 
(Strucht/Wijlre). Via nauwe doorgang verlaat u het 
weiland en gaat u R over het pad. Bij zitbank 
steekt u via het bruggetje met twee draaihekjes 
(stegelkes)  een zijbeekje van de Geul, over.  
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Volg nu het pad schuin R door het weiland richting 
einde haag. Via het volgende stegelke steekt u  het 
volgende weiland schuin L over. U passeert 4 
mooie holle wilgen die aan de linkerkant van het 
pad staan. Aan de veldweg gaat u R.  Aan de 3-
sprong bij zitbank en veerooster gaat u L.   
 

4. Aan de voorrangsweg bij wit wegkruis in Strucht 
(Schin op Geul) gaat u R over het tegelpad. Negeer 
meteen bij oversteekplaats zijweg links. Let op! Na 
150 m, net vóór huisnr. 64 gaat u L over het 
grindpad. Het pad buigt naar rechts en u loopt 
langs achtertuinen van woningen. Aan de 4-
sprong gaat u RD.  
 

(Hier ligt meteen  rechts het mooi gelegen terras van 
hotel Het Valkennest).  
 

Aan de veldweg gaat u L.  Aan de 3-sprong bij St. 
Jansboskapel (1915) en zitbanken gaat u RD (geel) 
over de licht stijgende veldweg.  Let op! Na 400 
meteen voorbij links staand houten hek gaat u R 
het brede pad (inrit weiland) omhoog. Bij breed 
hek gaat u door de smalle doorgang en loop dan 
RD door het weiland omhoog met rechts 
(verplaatsbare) afrastering. (U loopt dus omhoog 
richting grote rode beuk, die boven in de bosrand 
staat).  Boven aan 4-sprong in de bosrand gaat u 
bij zitbank en dikke rode beuk RD het holle smalle 
bospad omhoog. 
 

(U heeft hier bij zitbank mooi uitzicht over het Geuldal 
o.a. op kasteel Schaloen (l), het 11e eeuws kerkje van 
Oud-Valkenburg en kasteel Genhoes (rechts van de 
kerk).  
 

Na 100 m buigt boven aan de bosrand het 
bospaadje naar rechts. Volg nu enige tijd het 
kronkelende bospaadje boven door het hellingbos. 
Aan de 3-sprong gaat u L (groen) over het bredere 
pad door de bosrand. Aan de kruising gaat u RD 

langs een zitbank. Beneden aan de schuine T-
splitsing gaat u R over de brede bosweg.  
 

5. Beneden aan de doorgaande weg 
(Sibbergrubbe) gaat u L. Meteen daarna gaat R 
over de veldweg, die een smal pad wordt.  Aan de 
T-splitsing gaat u L omhoog.   
 

(Hier ziet u rechts (afhankelijk van jaargetijde) de 
voormalige kalkoven Biebosch waar vroeger mergel 
werd verbrand tot ongebluste kalk. In dat bos ligt ook 
de Vallenberggroeve, waarschijnlijk de oudste 
mergelgroeve van Nederland. Deze was van de 12e 
tot de 16e eeuw in gebruik).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong, met boom in het 
midden, gaat u L het even (50 m) steile pad 
omhoog en volg dan verder het stijgende bospad. 
Bijna boven aan de 3-sprong gaat u L 
(groen/blauw).  Na deze pittige kuitenbijter gaat u 
boven R (blauw) over de smalle asfaltweg. Na 100 
m gaat u aan de 4-sprong het middelste holle 
bospad omlaag. (dus niet de blauwe/rode route). 
Aan de 4-sprong bij trappenpad gaat u RD verder 
omlaag. Aan de asfaltweg in Valkenburg loopt u 
RD verder omlaag. Loop aan het eind van deze 
weg RD en loop de stenen trap omlaag. Steek 
beneden voorzichtig  (let op mogelijk dalende 
fietsers) de doorgaande weg over en ga R omlaag. 
 

(Een eindje verder heeft u bij de Fluweelen grot 
rechts mooi uitzicht op de kasteelruïne, die 
omstreeks 1200 is gebouwd en de enige 
hoogteburcht in Nederland is).  
 

Voor de ruïne gaat u R het brede trappenpad 
langs de ruïne en loop vervolgens de trappen 
omlaag. Beneden bij de Berkelpoort, één van de 
drie middeleeuwse stadspoorten van Valkenburg 
(zie infobordje) gaat u L en u komt weer bij 
Pommes, de sponsor van deze wandeling, waar u 
nog iets kunt eten of drinken. 
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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.   


