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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u eerst over de Sousberg met mooi 
panorama. Dan volgt een mooi panorama pad naar de buurtschap Berghof en loopt u omlaag naar de 
buurtschap Stokhem. Hier loopt u langs een mooi uitkijkpunt omhoog naar het Plateau van Margraten  
waar u lekker kunt uitwaaien. De terugweg gaat via een leuk bospad en lang trappenpad omlaag naar het 
Gerendal. Dan volgt nog een klimmetje en via een leuk dalend paadje komt u weer bij het restaurant. Er 
staan voldoende zitbanken. Aan het eind is een overdekt terras. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

Startadres: Restaurant 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 

10,02 km  2.35 uur  90 m 182  m 

 
 

798. SCHIN OP GEUL 10 km 

1. Met uw rug naar de ingang van het restaurant 
gaat u R. Meteen daarna gaat u R 
(Grachtstraat/blauw) over de doodlopende 
klinkerweg.  Aan de 3-sprong gaat u L (blauw) 
omhoog. Aan de Y-splitsing bij huisnr. 86 gaat u 
L (blauw) omhoog. Waar de veldweg aan het 
einde van de parkeerplaats  begint,  gaat u R bij 
infobord “Gerendal” het bospaadje omhoog.  
Boven aan de 3-sprong voor weiland gaat u R het 
pad omhoog met links afrastering.  
 

(Bijna boven op de Sousberg aan het eind van de 
afrastering heeft u bij zitbank mooi uitzicht. O.a. links 
op de 30 m hoge uitzichttoren Wilhelmina in 
Valkenburg en op het Casinogebouw boven op de 
Cauberg. Voor u ziet u in de verte de hooggelegen 
mergelgrot in de Däölkesberg).  
 

Negeer klaphek links en blijf het pad RD (blauw) 
langs de afrastering en bosrand volgen. 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. Beneden aan 
de T-splitsing bij zitbank gaat u L (blauw) de veld- 
grindweg omhoog.   
 

2. Boven aan de 3-sprong (mooi uitzicht) gaat u  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 de buurtschap Keutenberg).   
 

De veldweg wordt boven een smal pad wordt dat 
u geruime tijd RD volgt richting de 
rijksmonumentale uit mergelblokken gebouwde 
carréhoeve Berghof (18e eeuw).  
 

(Hier boven op het plateau van Margraten heeft u 
rondom mooi uitzicht). 
 

Aan de 4-sprong bij wegkruis in het gehucht 
Berghof gaat u L (niet scherp L) over de asfaltweg 
en u passeert rechts de rijksmonumentale uit 
mergelblokken gebouwde carréhoeve Berghof 
(18e /19e eeuw).  
 

(In de sluitsteen boven de poort staat het jaartal 
1925. Dit jaartal heeft waarschijnlijk te maken met 
een restauratie/uitbreiding van de hoeve).  
 

Negeer veldweg links.  
 

(Hier staat links het ongevalskruis ter nagedachtenis 
aan de 17 jarige Joannes Joseph Bastings, die op 1 
sept. 1906 bij het inschuren van haver ongelukkig om 
het leven kwam. Zie infobordje).   
 

De smalle asfaltweg (Dodemanweg) wordt een 
steil dalende weg met prachtig uitzicht over Wijlre 
en in de verte op de windturbines (EuroWindPark 
Aachen) nabij de grensovergang Bocholtz.  
 

(U loopt nu “de Dode Man” omlaag, de op twee na de 
steilste helling voor fietsers in Nederland. De “col” 
heeft een max. stijgingspercentage van 18 %. De 
eerste 600 m hebben gemiddeld een 
stijgingspercentage van 11 %. Een eind verder 
passeert u rechts wijngaard De Stokhemer Wingert. 
Hier bij zitbank ziet u bij helder weer in de verte de 
hooggelegen St. Martinus kerk in Vijlen. Hier ziet u 
ook de 133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald en 
de uitzichttorens Wilhelmina en Boudewijn op de 
Vaalserberg).  
 

Beneden aan de 3-sprong bij Mariakapel in de 
buurtschap Stokhem loopt u RD.   
Vlak daarna gaat u bij huisnr. 71 R (blauw/geel) 
over de asfaltweg, die vlak daarna een veldweg 
wordt.  Aan de Y-splitsing bij veldkruis gaat u L 
(blauw/geel) de veldweg omhoog met rechts van 
u regenwaterbuffer Abelschegrub. Neem nu de 
eerste veldweg schuin L omhoog. (U verlaat hier 
de blauw/gele route). Volg nu de stijgende 
veldweg, die naar links buigt.   
 

(Een eindje verder passeert een zitbank met prachtig 
uitzicht op wijngaard De Stokhemer Wingert).  

https://restaurantdeherbergier.nl/
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Aan de Y-splitsing gaat u L over het bospad.   
 

3. Na 30 m bij zitbank met prachtig uitzicht op o.a. 
de Gertrudiskerk (1839) in Wijlre gaat u R het 
smalle bospaadje omhoog.  Vlak daarna gaat u L  
het brede pad, dat u net verlaten had, omhoog.   
 

(Een eindje verder ziet u rechts boven de carréhoeve 
Berghof  waar u langs bent gelopen).  
 

Volg bijna boven het pad, dat enkele bochten 
maakt, RD door het bos en later langs de bosrand 
en akker/weilanden.  Aan de schuine T-splitsing 
gaat u R (blauw) de holle veldweg omhoog.  
Boven aan de 3-sprong bij zitbank en wegwijzer 
loopt u RD (blauw/rood) richting 
Ingber/Scheulder.  Neem nu het eerste pad R 
(blauw/geel-rood) omlaag.  Beneden aan de 3-
sprong gaat u RD (geel/geel-rood) omhoog. Steek 
bij kastanjeboom en wegkruis de asfaltweg over 
en loop RD (geel-rood) over het brede graspad. 
Aan de 4-sprong  gaat u R over de veldweg. 
(Rondom heeft u hier op het plateau van Margraten 
weer mooi uitzicht). Aan de 3-sprong RD.  
 

(Voor u in de verte ziet u de schoorstenen op het 
Chemelot terrein (o.a. DSM, Sabic en Brightlands 
Chemelot Campus)  in Geleen/Beek).  
 

Aan de volgende 3-sprong gaat u verder RD 
(geel-rood). Vlak daarna gaat u bij zitbank en 
stenen grenssteen van de gemeente Eijsden-
Margraten L (geel-rood) over de veldweg langs de 
bosrand. Na 50 m gaat u R (rood) over het 
bospad. Volg geruime tijd dit dalende en 
stijgende pad boven door het bos. Bijna aan het 
eind buigt het pad links omlaag en loop even 
verder het 106 treden tellende trappenpad 
omlaag.  
 

4. Beneden aan het brede pad gaat u R.  
 

(Twijfelt u of het ook wel 106 treden waren, loop dan 
even terug en tel de treden opnieuw. Als u hier L 
gaat, dan komt u in hart van het Gerendal. Zie 
routebeschrijving laatste alinea)    
 

Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u R (rood) 
het bospad omhoog. (Doe rustig aan het is een 
straffe kuitenbijter).  
 

Boven aan de smalle asfaltweg bij zitbank (een 
mooie uitpufplek) gaat u L.  
 

(Op deze hooggelegen weg  heeft u rechts mooi 
uitzicht o.a. op de in de verte gelegen Theresiakerk in  
Ransdaal, die geheel gebouwd is met 
Craubergersteen. Vandaar de “witte” kleur).  
 

Negeer veldweg links en loop RD over de dalende 
smalle asfaltweg met mooi uitzicht. Let op! Waar 
de dalende weg bij verbreding steiler begint te 
dalen, gaat u L de “veldweg” omhoog. Meteen 
daarna loopt u via het klaphek het weiland in dat 
u RD omlaag met prachtig uitzicht oversteekt. Via 
het volgende klaphek verlaat u het weiland en 
volgt u het dalende pad gelegen tussen twee 
afrasteringen. (Links ziet u de hoge witte schietpaal 
met kogelvanger van de schutterij Mauritius Strucht 
(<1716)).  Beneden aan de doorgaande weg gaat 
u R en u komt weer bij de Herbergier, de sponsor 
van deze wandeling, waar u de wandeling met 
een hapje en drankje kunt afsluiten.  Er is een 
overdekt terras. 
 

Naar het “hart” van het Gerendal:  
Ga hier beneden aan trappenpad L. Na 100 m bij 
de “Buitenvakantiewoning gaat u L over  de 
smalle asfaltweg. Na 150 m aan de 3-sprong bij 
waterput (1550), wegkruis en de voormalige 
boswachterswoning (1841) gaat u R. U bent hier 
in het hart van het Gerendal waar 
Staatsbosbeheer ongeveer 240 hectare grond in 
eigendom heeft. Tegenover de voormalige witte 
boswachterswoning staat een zitbank, een 
heerlijk genietplekje. Het Gerendal is de plek in 
Nederland waar de meeste planten- en 
diersoorten voorkomen. De schapen, die u hier 
mogelijk ziet grazen, zijn Mergelland schapen, 
een oud ras. Als u bij de boswachterswoning 20 
m RD loopt, dan komt u bij infobord en ingang 
van de orchideeëntuin. Deze is van 1 mei tot 1 juli 
geopend. Bij het infobord ziet u links de 
werkschuur, administratiegebouw en 
schaapskooi van Staatsbosbeheer Eenheid Zuid-
Limburg). 
 
 

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.   


