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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u over rustige weggetjes naar de
buurtschap Ransdaal. Dan duikt u het Ransdalerveld in en loopt u over een panoramische weg met mooi
uitzicht naar de buurtschap Fromberg. Hier ligt het terras van Boerderijwinkel Fromberg waar u kunt
pauzeren, er is altijd koffie met vlaai. Lunch altijd reserveren. Groepen op afspraak. De terugweg wandelt
u langs de spoorlijn naar Wijlre en dan volgt een mooi stuk door het prachtige Geuldal naar de buurtschap
Engwegen. Onderweg staan genoeg zitbanken voor een pauze. U kunt ook starten bij Hoeve Fromberg
maar daar is weinig parkeerruimte.

blz 2 van 4
GPS-afstand 13500 m, looptijd: 2.50 uur en hoogteverschil: 93 m.
Startadres: Parkeerplaats naast gemeenschapshuis, Warande 43, Schin op Geul
Boerderijwinkel Fromberg, Frombergerweg 11, Fromberg.

765 SCHIN OP GEUL – Fromberg 13,5 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R
langs het gemeenschapshuis ‘t Geboew. Meteen
daarna aan de kruising gaat u R (Mauritiussingel).
Bij bijzonder wegkruis met boven een afbeelding
van St. Barbara en beneden een afbeelding van
St. Petrus gaat u L over de grindweg met rechts
het sportcomplex. Meteen voorbij het voetbalveld
gaat u R door de nauwe doorgang en loop RD
met rechts van u het voetbalveld van Geuldal
(Strucht/Wijlre). Het pad buigt naar rechts met
links de meanderende Geul. (Mogelijk komt u hier
Galloway runderen tegen). Ga aan het eind bij
trafohuisje door de nauwe doorgang en ga dan L
over de asfaltweg. Vlak daarna aan de T-splitsing
steekt u L de brug, met golvend kunstwerk als
leuning, over en loop de met platanen omzoomde
straat omhoog. Aan de 3-sprong bij zitbanken en
voor de rijksmonumentale Mauritiuskerk gaat u L
(Kerkplein) omhoog.

Gronsveld. (Het lijkt wel een klein museum). Voor het
restaurant staat een grote stationsbel uit 1897).

(De H. Mauritiuskerk is één van de oudste kerken
van Limburg. Hier staat ook 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).

Steek via de spoorbrug de spoorlijn MaastrichtHeerlen over en volg de asfaltweg, die bij
wegkruis rechts (Kerkeveld/zwartblauw/groen/wit)
omhoog buigt. Aan de Y-splitsing bij wegkruis
gaat u L (Krekelsbos/zwart/blauw/groen/rood)
verder omhoog. Neem de eerste grindweg R
(geel) omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u
L over de smalle asfaltweg. Meteen daarna gaat u
aan de 3-sprong bij spoorwegviaduct RD (Langs
de Ling/rood) de doodlopende weg omhoog.
Voorbij rij huizen wordt de asfaltweg een
veldweg.

Vlak voor huisnr. 15 gaat u R (Kerkewegje) de
smalle doodlopende weg omhoog. Boven bij hek
van kerkhof en bij de oude pastorie (huisnr. 2)
daterend uit 1790 (zie infobordje) loopt u RD het
geasfalteerd
voetpad
omhoog.
Voor
de
voormalige internationale spoorlijn MaastrichtAken (nu Miljoenenlijntje) gaat u bij verbodsbord L.
(Deze in 1853 geopende spoorlijn was de eerste
Nederlandse grensoverschrijdende spoorlijn).
Steek deze spoorlijn over en ga dan R langs het
rijksmonumentale stationsgebouw Schin op Geul
(1913), dat zowel aan het Miljoenenlijntje als aan
de spoorlijn Maastricht-Heerlen ligt. U passeert
het café restaurant Station, tijd voor koffie.
(Het station is een voorbeeld van een vorkstation.
Een vorkstation (ook wel wigstation genoemd) is een
station dat gelegen is langs twee spoorlijnen, die iets
buiten het station bij elkaar komen. Het café is
gehuisvest in het rijksmonumentale stationsgebouw
(1913) en is heel leuk ingericht met o.a. oude foto’s
van treinen en verschillende oude treinattributen
zoals het bloktoestel van het voormalig seinhuis

Loop RD over het perron, ga bij het infobord van
het toeristisch Miljoenenlijntje L het trapje
omlaag en ga dan R over de parkeerplaats.
(De Zuid-Limburgse Stoomtrein
Maatschappij
exploiteert op deze spoorlijn tussen Kerkrade en
Valkenburg een stoomtreindienst. Station Simpelveld
is het kloppend hart van de ZLSM en tevens
opstapplaats. Een aanrader).
2. Aan het eind gaat u L (Vinkenbergstraat)
omhoog.
(Even verder passeert u Landhotel Heuvelzicht waar
u in de brasserie de Oranjerie kunt pauzeren. Aan
de achterzijde is een prachtig terras. Wandelaars zijn
van harte welkom).

(Deze zes woningen “De Zesbaanhoezer” zijn in
eerste instantie gebouwd voor spoorwegarbeiders,
die deze spoorlijn onderhielden).
Aan de 3-sprong gaat u RD de veldweg omhoog
parallel aan de spoorlijn. Aan de asfaltweg gaat u
R (groen/blauw) onder het spoorwegviaduct door
en u loopt Ransdaal binnen.
(U passeert meteen tegenover huisnr. 2 een
gietijzeren wegkruis dat geplaatst is tegen een mooi
houten wegkruis type vliegermodel)).
Aan de 3-sprong bij muurkruis gaat u L
(Kampstraat) verder omlaag. Negeer meteen
klinkerweg links (Esperanteplein).
3. Aan de 3-sprong gaat u
Laevenstraat/ blauw/zwart/geel).

L

(Pastoor

Neem dan de eerste weg R (Staatsland) Negeer
twee zijwegen links. Aan de T-splitsing gaat u R
(groen/blauw/zwart/rood) omlaag. Vlak daarna
aan de volgende de T-splitsing gaat u L
(Ransdalerstraat).
(Meteen rechts (Ransdalerstraat nr. 37) hangt aan
de muur de herinneringsplaquette aan de 23 jarige
Allan Knott).
Bij wegkruis gaat u R (Sint Gillisstraat/paars/
blauw) omhoog en loop het dorp uit.
(Als u hier 300 m RD loopt, dan komt u bij de mooie,
bijzondere H. Theresiakerk (1932). De kerk is
gebouwd met Craubergersteen hardsteen en mergel
De kerk werd door de parochianen van Ransdaal
gebouwd. Een rondje om de kerk heenlopen is zeker
de moeite waard).
Aan de 4-sprong bij 2 zitbanken en wegkruis gaat
u RD (blauw) de doodlopende veldweg omhoog.
Negeer twee zijpaden links omlaag en volg
geruime tijd de veldweg/graspad RD. (U loopt hier
door het Ransdalerveld). Boven bij wateruitstroom
van regenwaterbuffer gaat u L (blauw/paars) over
het smalle pad. Even verder buigt het pad naar
rechts.
(In de regenwaterbuffer staat een hoge paal, een
waterstandmeter. Even verder passeert u in de
regenwaterbuffer een regenmeter. Met deze twee
meetinstrumenten kan men o.a. berekenen hoe groot
nieuw aan te leggen regenwaterbuffers moeten
worden).
4. Boven aan de smalle asfaltweg bij
hoogspanningsmast gaat u R (blauw) omhoog.
Boven aan de T-splitsing gaat u R (groen/blauw/
zwart) over de smalle weg met links prachtig
uitzicht. Negeer zijpaadje links omlaag en volg
geruime tijd deze weg RD en geniet van het
prachtige vijf sterren landschap Zuid-Limburg.
(Bij zitbank ziet u links beneden wijngaard
Fromberg).
Aan
de
3-sprong
bij
grote
picknickplaats (een mooie pauzeplek) gaat u RD
(fietsroute 58) omlaag.
(U loopt nu de Fromberg omlaag met even verder
rechts de grote wijngaard Ceres, die hoort bij het
grote wijndomein St. Martinus (Rott/Vijlen).Voor u
heeft u mooi uitzicht over het Geuldal).
Aan de T-splitsing gaat u R (fr. 58) omlaag. Aan
de volgende T-splitsing in het buurtschap
Fromberg gaat u L de smalle weg omlaag. Bij
huisnr. 11 passeert u het terras van
boerderijwinkel Fromberg, de sponsor van deze
wandeling. 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 de wijngaard
Ceres, dat u zojuist bent gepasseerd, honing,
lekkernijen, siroop, jam, mosterd, fruitsappen, kaas,
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yoghurt, vla, rijstepap, karnemelk enz. Maar ook
eigen scharrel rundvlees, varkensvlees, eieren enz..
U moet zeker eens de winkel inlopen).
Loop door het spoorwegviaduct
(20 meter na het viaduct ziet u rechts 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).
Aan de 3-sprong bij schuur gaat u L. Aan de Tsplitsing gaat u L (blauw/Klapstraat) omhoog en
loop door het volgende spoorwegviaduct.
(Als u de mooie kunstgalerie “In de Schuur” wilt
bezoeken ga hier dan R (Klapstraat). Aan de
voorrangsweg gaat u R naar huisnr. 104. De entree
is gratis. Open van do. t/m zondag).
Meteen daarna gaat u R (blauw) de veldweg
omhoog. Negeer graspad links en loop RD
(blauw) de veldweg verder omhoog parallel aan
de hoger gelegen spoorlijn.
5. Waar het pad naar links buigt, gaat u RD de
trap omhoog en volg het pad RD parallel aan de
spoorlijn. (U verlaat hier de blauwe route). Aan de
asfaltweg bij wegkruis gaat u R omlaag en steek
de spoorwegovergang over. Meteen daarna gaat
u R (Industrieweg) met rechts van u de spoorlijn.
Aan het einde van deze weg gaat u bij keerpunt L
over het smalle asfaltpad Loop vervolgens RD
(Gebr. Duschstraat) omlaag met links van u de
“zonnepanelenboom’ en
het ecodak van de
basisschool “op de 10 Bunder” in Wijlre. Negeer
zijweg rechts. Aan de T-splitsing gaat u L. (Voor u
ziet u de mooie kerktoren van de St. Gertrudiskerk).
Aan 4-sprong gaat u R omlaag. Steek beneden de
voorrangsweg weg over en ga R over het trottoir.
Tegenover huisnr. 79 A gaat u L (Keizer
Willempad) het asfaltpad omlaag. 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 en loop RD door het weiland. Vlak
daarna gaat u R. Blijf nu RD (geel) door de
weilanden/natuurgebied lopen met rechts op
afstand de meanderende Geul.
(Mogelijk komt u hier grazende Schotse Hooglander
s(runderen met horens) tegen. Na veel regenval kan
het hier op sommige plekken drassig zijn met name
bij rij knotwilgen. Loop dan circa 30 m voor de rij
kontwilgen even over het rechts gelegen grote
grasland).
Een eind verder bij draaihekje passeert u een
zitbank die vlak langs de meanderende Geul
staat.
6. Aan de asfaltweg gaat u R (geel/wit-rood). U
passeert camping de Gele Anemoon. Negeer bij
voormalige witte boswachterswoning zijweg
links omhoog.

Meteen daarna bij de ingang van camping de
Gronselenput loopt u RD (geel/groen). Volg
geruime tijd het pad met een eindje verder rechts
van u de Geul, het snelst stromend riviertje van
Nederland.
(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 en de steilste straat van
Nederland. Als u dan aan de Keutenberg 30 m L
omhoog loopt en meteen voorbij het geologisch
monument “groeve Keutenberg” het trappenpad
omhoog loopt, dan komt u bij twee zitbanken met
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mooi uitzicht en waar u mogelijk zwoegende fietsers
ziet voorbij komen).
Aan de asfaltweg bij “tuinkruis” in de buurtschap
Engwegen gaat u RD (blauw).. (U passeert u
camping Vinkenhof met eetcafé Viva La Vink, een
leuke pauzeplek). Aan de voorrangsweg gaat u L.
Tegenover café A Ge Pannes (leuke pauzeplek)
gaat u bij zitbanken en het beeld van frater
Venantius, de zingende frater van Wim
Sonneveld, R (Breeweg)
U passeert meteen
rechts de bijzondere Engelbewaarder “kapel”
(1950)
(Het gezin Bemelmans, dat hier woonde, bouwde
deze kapel als rustaltaar voor de jaarlijkse
sacramentsprocessie. Op die manier hoefde niet elk
jaar opnieuw een rustaltaar gebouwd te worden).
Negeer zijwegen. Na 200 m gaat u aan de kruising
L (Warande) en u komt weer bij de parkeerplaats.
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