775 SCHIN OP GEUL 10,2 km – 5,8 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u eerst een mooi stuk langs de Geul en
dan passeert u het schitterende kasteel Schaloen. Dan loopt u omhoog naar het St. Jansbos en via
veldwegen en een leuk paadje komt u in de buurtschap IJzeren. De terugweg gaat omlaag door het
prachtige Gerendal en via een steil klimmetje door het bos komt u op het Plateau van Margraten waar u
mooi uitzicht heeft. Dan wandelt u met zeer mooie vergezichten omlaag. Via leuk paadje langs de Geul
komt u weer bij het eetcafé. In het Gerendal staat na 6,6 km een zitbank met mooi uitzicht. Aan het eind is
ook een terras. U kunt de route inkorten tot 5,8 km.
GPS-afstand 10200 m, looptijd 2.15 uur en hoogteverschil 88 m.
Startadres: Brasserie De Kleine Koning, Kerkplein 9, Schin op Geul. (Dagelijks open vanaf 10.00 uur,
dinsdag gesloten. Van nov. t/m maart ook maandag gesloten). (Parkeer op de gratis parkeerplaats van
treinstation Schin op Geul, Baanweg 1, Schin op Geul).

blz 2 van 4

775 SCHIN OP GEUL 10,2 km – 5,8 km
Start parkeerplaats treinstation (Baanweg).
Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R de
spoorwegovergang over en volg de dalende weg.

Volg nu het brede pad door de prachtige
beukenlaan.

(Voorbij huisnr. 4 passeert u links de oude waterput
van Schin op Geul (zie infobord aan muur). Deze
stond hier (huisnr. 2) bij de voormalige school (18701903)/onderwijzerswoning/gemeentehuis en tevens
onderkomen van de brandweer van de voormalige
gemeenten Schin op Geul en Strucht).

(Waar de laan naar rechts buigt, heeft u links mooi
uitzicht op kasteel Genhoes (zie infobordje).

Beneden komt u aan de 4-sprong bij de kerk en
het startpunt Brasserie De Kleine Koning,
sponsor van deze wandeling, waar u kunt starten
met een lekkere kop koffie.
1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie
loopt u RD (Kerkplein/zwart/geel/rood) omhoog
met rechts van u de rijksmonumentale Sint
Martinus kerk, één van de oudste kerken van
Limburg.
(Zie infobord rechts van trappenpad naar kerk. Rond
de kerk staan enkele zeer oude grafstenen).
Negeer doodlopende weg rechts omhoog. Aan de
Y-splitsing gaat u L (zwart/geel/rood) omlaag.
Aan de 3-sprong bij wegkruis loopt u RD
(Graafstraat/geel). 40 Meter voorbij het laatste
huis (nr. 20 A) gaat u L (geel) het voetpad omlaag.
Volg nu bijna 1 km het mooie pad langs de
meanderende Geul, het snelst stromend riviertje
van Nederland RD. Negeer brug links en loop via
klaphek verder RD. Voorbij volgend klaphek gaat
u aan de 3-sprong RD. Vlak daarna bij de
Calvariegroep steekt u L (rood/geel) via het witte
bruggetje de Geul over.
(Dit punt met de Calvariegroep bij het bruggetje is in
deze contreien beter bekend onder de naam “De Drie
Beeldjes” (1739). Volgens de legende wilde de
paarden van de kasteelheer van Schaloen de brug
over de Geul niet oversteken. Oorzaak was de boze
geest Ruprecht. Op advies van de kluizenaar op de
Schaelsberg zijn toen De Drie Beeldjes hier
neergezet. Sindsdien steken mens en dier hier veilig
over).

Aan de 3-sprong voor kasteel Schaloen gaat u L
door de prachtige lindelaan.
(Als u hier R gaat, dan komt u voorbij de kasteelpoort
bij brasserie Schaloen, een leuke pauzeplek. Bij de
ingang van het kasteel kunt u via het infobord meer
te weten komen over de geschiedenis van het
kasteel).
In
de
lindelaan
passeert
u
rechts
achtereenvolgens de
watermolen “Sjaloen
meule” (zie infobord) en de kasteeltuin OudValkenburg (een bezoekje waard).
2. Aan de voorrangsweg gaat u L over het trottoir
en u loopt Oud-Valkenburg binnen.
(Meteen rechts (nr. 2) heeft u mooi zicht op de
prachtige open binnenplaats van de voormalige
hoeve waarvan de schuur uit 1775 stamt en de
linkervleugel uit 1872 dateert).
Let op! Tegenover groot wegkruis en de ingang
naar het 11e eeuwse Johannes de Doper kerkje
(zie
infobord)
steekt
u
voorzichtig
de
voorrangsweg over.
(Als u hier bij het kerkje L 100 m de doodlopende
weg omlaag loopt, dan heeft u aan het einde van de
bomenrij prachtig uitzicht op het middeleeuws
omgracht kasteel Genhoes, dat op privé terrein ligt).
Loop nu rechts van hotel ’t Valkennest (tussen de
huisnrs. 18 en 12 B) de asfaltweg omhoog. (U
passeert het leuke terras met prachtig uitzicht). Aan
de 4-sprong van graspaden gaat u RD omlaag. U
passeert 2 draaihekjes en ga aan het eind RD
over de grindweg. Aan de schuine T-splitsing
gaat u L over de veldweg. (Rechts ziet u de van
mergelstenen gebouwde St. Jansboskapel (1915)).
Bijna boven aan de 3-sprong bij zitbank
(herinnering aan Adri Smits) gaat u R het graspad
omhoog langs de afrastering.

(Degene, die 5,8 km loopt, gaat hier RD. Aan de Tsplitsing gaat u L omlaag. Aan de smalle asfaltweg
gaat u weer L. Steek via de oversteekplaats de
voorrangsweg over en ga R over het tegelpad. Vlak
daarna gaat u bij wit wegkruis L (Veeweg) over de
doodlopende weg. Aan de 3-sprong bij zitbank en
veerooster gaat u R over de veldweg. Ga dan verder
bij **** in punt 5).
Boven bij zitbank loopt u het bos in. (Hier heeft u
prachtig uitzicht). Volg nu RD het holle bospad
omhoog.
Negeer bijna boven zijpad rechts
omlaag. Boven verlaat u het bos en volg RD de
veldweg/graspad over het Plateau van Margraten.
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u R over de
veldweg. (Een eindje verder passeert u weer een
zitbank). Boven aan de 3-sprong gaat u R (geelrood). Aan de 3-sprong RD.
3. Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbank en
wegkruis gaat u L door het klaphekje en loop RD
langs de afrastering door het weiland. (Als er een
paard in de wei staat, lijn uw hond dan aan). Via
volgende klaphekje verlaat u dit weiland en loop
RD over het graspad met rechts van u een loods
en achtertuinen. Aan de doorgaande weg in de
buurtschap IJzeren gaat u L omhoog.
(Als u hier R gaat en 600 m RD loopt, dan komt u bij
het café A gen Kirk in Sibbe, een leuke pauzeplek
met terras).
Een eindje verlaat u de bebouwde kom. (Loop
links van de weg). Boven aan de 4-sprong bij
meterkast en wegkruis gaat u bij verbodsbord L
(Gorisweg/geel).
(Hier bij wegkruis staat een stenen grenssteen van
de voormalige gemeenten Oud Valkenburg en
Wijlre).
Aan de 3-sprong loopt u RD (geel) over de
veldweg, die later een dalende veldweg/bosweg
wordt. (Rechts ziet u kerk van Scheulder). Negeer
bij afsluitboom zijpad links omhoog.
(Een eindje verder passeert u een zitbank, een mooi
pauzeplekje na 6,6 km. De schapen die u mogelijk
hier
in
het
Gerendal
ziet
grazen
zijn
Mergellandschapen, een oud schapenras).
4. Negeer beneden graspad rechts omhoog. Even
verder passeert u links 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).
Aan de 3-sprong bij wegkruis, waterput (1550) en
witte voormalige boswachterswoning (1841) gaat
u L (rood) over de smalle asfaltweg. (Hier
tegenover de boswachterswoning staat een zitbank,
een genietplekje).

blz 3 van 4
Aan de 3-sprong bij woning (nr. 3) gaat u R
(rood) het pad omlaag. Negeer lang trappenpad
rechts omhoog. Let op! Meteen hierna aan de Ysplitsing gaat u R (rood) het bospad omhoog, dat
u geruime tijd RD volgt. Boven bij zitbank, een
mooie uitpufplek, gaat u L (rood) over de smalle
asfaltweg.
(Op deze hooggelegen weg heeft u rechts mooi
uitzicht o.a. op de in de verte gelegen Theresia kerk
in
Ransdaal, die geheel gebouwd is met
Craubergersteen. Vandaar de “witte” kleur).
Aan de 3-sprong gaat u L (rood) over de veldweg.
(Een eindje verder heeft u voor u mooi uitzicht op de
mergelgrot in de Däölkesberg en rechts op Schin op
Geul. Omlaag lopend heeft u links uitzicht op de
kastelen Genhoes en Schaloen in Oud Valkenburg.
Links in de verte ziet u de enige dalbrug van
Nederland (autoweg Heerlen-Maastricht).
Beneden passeert u links de schietpaal met
kogelvanger van de schutterij Mauritius Strucht
(<1716)). Aan de asfaltweg loopt u RD.
5. Steek vlak daarna in de buurtschap Strucht de
voorrangsweg over en ga L. Voorbij huisnr. 92 en
bij wit wegkruis gaat u R (Veeweg) over de
doodlopende weg. Aan de 3-sprong bij zitbank en
veerooster gaat u R over de veldweg. (Hier ziet u
links boven (weer) de
mergelgrot in de
Däölkesberg). **** Neem het eerste pad L langs 4
prachtige holle wilgen. Bij draaihekje (stegelke)
komt u in een weiland dat u schuin links
oversteekt. Ga door het volgende stegelke en ga
na 5 m L en volg nu RD het pad richting zitbank.
Via bruggetje steekt u een zijbeekje van de Geulle
over. Bij zitbank buigt dit pad naar rechts. Let op!
Vlak vóór het eerste voetbalveld van S.V. Geuldal
(Strucht/Wijlre) gaat u L door de nauwe doorgang
(Buik inhouden en let op de prikkeldraad) en volg
het pad RD met rechts van u het voetbalveld.
(Mogelijk komt u hier Galloway runderen tegen). Vlak
voor de Geulle buigt het pad naar rechts en blijf
dan langs de meanderende Geul lopen. Het pad
buigt naar rechts en via een nauwe doorgang bij
trafohuisje verlaat u dit natuurgebiedje. Aan de
asfaltweg gaat u L. Vlak daarna aan de T-splitsing
steekt u L (Tolhuisstraat) de brug, met golvend
kunstwerk als leuning, over. Een eindje verder
komt u weer bij de brasserie, de sponsor van
deze wandeling, waar u binnen of op het terras
nog iets kunt eten of drinken.
(Voor de kerkmuur 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).
Terug naar de parkeerplaats: Hier aan de 4sprong gaat u RD (Vinkenbergstraat) omhoog en
u komt weer bij de parkeerplaats bij het
treinstation.
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