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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling over de Zuid-Limburgse heuvels wandelt u eerst 
naar de buurtschap Koulen en dan volgt een zeer panoramisch pad over de Döalkesberg waar u de  
Döalkesgrot passeert. Dan loopt u omlaag naar de Geul. U passeert het mooie kasteel Schaloen en dan 
loopt u door het prachtige Gerendal omhoog. Via leuk pad komt u in Scheulder waar een café is om te 
pauzeren. De terugweg gaat door het bos en via lang trappenpad loopt u omlaag. Langs de bosrand loopt u 
naar Strucht (Schin op Geul). Via leuke paadjes langs de Geul komt u bij de kerk en het station van Schin 
op Geul. Dan loopt u omhoog naar de buurtschap Termaar en via leuk pad komt u weer bij het beginpunt.  
Aan het eind kunt u op het mooie terras of binnen bij de open haard nog nagenieten. Proef eens een 
heerlijke pannenkoek.  Als u de lange route loopt kunt u ook starten bij de kerk van Scheulder en fijn 
pauzeren bij Rustpunt Achterum. U kunt kiezen uit 3 afstanden. 
 

Startadres: Rustpunt Achterum, Dolberg 18, Klimmen.  (U kunt parkeren op de parkeerplaats of in de straat). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,65 km  4.40 uur  96 m  257 m 
 

 
 

937. KLIMMEN 17,6 km – 13 km – 8,5 km 
 

1. Met uw rug naar Rustpunt Achterum gaat u L. 
Meteen daarna aan de T-splitsing voor d’r 
Auwershof (nr.16) gaat u R. Vlak voor de T-
splitsing (doorgaande weg) gaat u tegenover 
huisnr. 1 scherp L de klinkerweg omhoog, die 
vlak daarna een dalende veldweg wordt. Beneden 
aan de Y-splitsing bij regenwaterbuffer gaat u R 
(rood) het graspad/veldweg omhoog, die even 
verder een holle stijgende veldweg wordt. Boven 
aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L over de 
asfaltweg.  Aan de 4-sprong bij wegkruis in de 
buurtschap Koulen gaat u R (Krekelsbos/groen/ 
geel/blauw) richting Schin op Geul.  
 

(Kijk hier even naar de tekst boven de voordeur van 
huisnr.1 met aan de zijkanten in muurnis een Maria 
en St Jozef beeldje).   
 

De asfaltweg wordt een licht dalende weg.  
 

(Even verder heeft u links mooi uitzicht over het 
Ransdalerveld).  
 

Voorbij dennenbosje, picknickbank en 
hoogspanningskabels (dit is 50 m voor links 
gelegen woning (nr. 2)  gaat u R (zwart/rood) over 
het smalle paadje dat nog even parallel aan de 
asfaltweg loopt en dan naar rechts buigt.  Omlaag 
lopend  passeert u  twee brede draaihekken en 
loop dan RD het graspad verder omlaag met voor 
u prachtig uitzicht. Beneden steekt u een 
veerooster over en even verder bij 
regenwaterbuffer Koulen buigt de veldweg naar 
links.  Aan de  T-splitsing in Walem gaat u L 
(zwart/rood) de asfaltweg omlaag.  
 

(Meteen daarna tegenover huisnr. 19 passeert u links 
een oude waterput. Zie infobord aan muur).  
 

2. Aan de 3-sprong gaat u bij verbodsbord R 
(geel) de smalle asfaltweg omhoog. Aan de Y-
splitsing bij uitstroom van regenwaterbuffer gaat 
u L (Schaloensmolenweg) de holle veldweg 
omhoog waarin een grote dassenburcht is 
gelegen.  Bijna boven bij bungalowpark Schin op 

Geul gaat u L (geel) het brede pad omlaag, dat 
vlak daarna naar rechts buigt en een graspad 
wordt. Volg nu RD dit graspad met schitterend 
uitzicht.  
 

(U passeert twee zitbanken met schitterend uitzicht 
over het vijf sterren landschap Zuid-Limburg).  
 

Een eind verder buigt het pad bij de hooggelegen 
mergelgrot in de Däölkesberg (zie infobord) links 
omlaag. Beneden aan de T-splitsing voorbij 
draaihekje en voor de spoorlijn Heerlen-
Maastricht gaat u R (geel/rood) over het pad met 
links heel even de spoorlijn.  Waar na 50 m het 
pad naar rechts  buigt, gaat u L het pad omlaag. 
(U verlaat hier de rode route). Volg nu het dalende 
en stijgende smalle pad parallel aan de links 
beneden gelegen spoorlijn. Na 400 gaat u aan 4 -
sprong L (groen) de grind- bosweg omlaag. 
Beneden steekt u via brug de spoorlijn Maastricht 
Heerlen over. Negeer meteen na brug bij zitbank 
zijpaadje rechts en loop RD (groen) het holle 
bospad omlaag. Beneden gaat u L en meteen 
daarna steekt u bij zitbanken en de Calvariegroep 
(1739) R (geel/rood) via het witte bruggetje de 
Geul over.  
 

(Degene, die 8,5 km loopt, gaat hier RD en via 
klaphek blijft u het mooie pad  RD volgen met rechts 
de meanderende Geul, het snelst stromend riviertje 
van Nederland.   
 

(Rechts ziet u de witte kasteelhoeve Genhoes 
(17e/18e eeuw)).  
 

Na 750 m, voorbij zitbank en volgend klaphek, 
negeert u zijpad/boogbrug rechts en volg RD het pad 
omhoog. Aan de asfaltweg in Schin op Geul gaat u R 
omlaag. Aan de 3-sprong bij wegkruis RD.  Vlak voor 
de trappen naar de kerk gaat u L (Kerkewegje) de 
doodlopende weg omhoog met rechts de kerk.  (U 
kunt ook via het kerkhof omhoog lopen).  Ga dan 
verder bij  **** in punt 5).  
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(Dit punt met de Calvariegroep bij het bruggetje is in 
deze contreien beter bekend onder de naam “De Drie 
Beeldjes” (1739). Volgens de legende wilden 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).   
 

Volg nu het brede pad door de  prachtige 
beukenlaan met rechts zicht op kasteel Schaloen.  
 

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

Aan de 3-sprong voor kasteel Schaloen gaat u L 
door de prachtige lindelaan.  
 

(Bij de ingang van het kasteel kunt u via het infobord 
meer te weten komen over de geschiedenis van het 
kasteel. Hier is ook een brasserie).  
 

In de lindelaan passeert u rechts 
achtereenvolgens de watermolen “Sjaloen 
meule” (zie infobord) en de kasteeltuin Oud-
Valkenburg (een bezoekje waard). Steek de 
voorrangsweg over en loop RD over de veldweg. 
Meteen voorbij de zijkant van de grote hoeve gaat 
u L over het graspad met links de hoeve.   
 

(De grote mergelschuur van deze voormalige hoeve 
dateert uit 1775).   
 

Aan de 4-sprong gaat u R met rechts een 
regenwaterbuffer.   
 

(Als u hier L gaat, dan komt u langs het leuke terras 
van Het Valkennest en even verder aan de 
doorgaande weg bij het mooie 11e eeuwse Johannes 
de Doperkerkje in Oud-Valkenburg.  
 

Als u links van het kerkje bij groot wegkruis de 
doodlopende weg omlaag loopt, dan heeft u voorbij 
infobord en aan het einde van de rij lindebomen 
prachtig zicht op het middeleeuws omgracht kasteel 
Genhoes, dat op privéterrein ligt en links op de witte 
hoeve Genhoes).  
 

U passeert twee draaihekjes.  
 

(Rechts ziet u de St. Jansboskapel (1915), die in 
opdracht van de bewoners van het nabij gelegen 
kasteel Genhoes en wordt ook wel de Genhoeskapel 
genoemd, is gebouwd). 
 

Aan de 3-sprong bij houten hek gaat u bij 
verbodsbord L de brede grindweg omhoog.   
 

3. Beneden gaat u R over de smalle asfaltweg.  
 

(Als u hier L gaat, dan komt u meteen bij de grote 
parkeerplaats “Gerendal”, die aan het begin van de 
Gerendalsweg ligt. Hier staan verschillende 
picknickbanken).  
 

Negeer zijpaden en volg geruime tijd deze  smalle 
rustige licht stijgende asfaltweg RD (rood).  4 
 

(U bevindt zich hier in het hart van het Gerendal waar 
Staatsbosbeheer circa 240 hectare grond in 
eigendom heeft. Het is de  plek in Nederland waar de  

meeste planten- en diersoorten voorkomen. De 
schapen die u hier mogelijk ziet grazen zijn 
Mergellandschapen, een oud schapenras).  
 

Na 1,4 km gaat u aan de 3-sprong bij 
“Buitenvakantiewoning” (nr. 3) gaat u RD.  
 

(Degene die 13 km loopt, gaat hier L de veldweg 
omlaag. Negeer het 106 treden lange trappenpad 
rechts omhoog en negeer meteen daarna het bospad 
rechts omhoog en loop via draaihekje RD/L (wit-
rood). Ga dan verder bij **** in  punt 4). 
 

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

(Tegenover de boswachterswoning staat een zitbank, 
een genietplekje.  
 

Als u hier aan de 3-sprong RD gaat, dan komt u 
meteen bij  de werkschuur, administratiegebouw en 
schaapskooi van Staatsbosbeheer Eenheid Zuid-
Limburg. Hier staat een groot infobord en zitbank).  
 

Meteen daarna passeert u rechts de 
orchideeëntuin.  
 

(Open van 1 mei tot 1 juli. Zie infobord).  
 

Even verder waar de veldweg naar rechts buigt, 
gaat u L (geel) het brede graspad omhoog.  
 

(Bijna boven bij zitbank, een genietplekje waar je 
meestal de stilte hoort, heeft u links  prachtig 
uitzicht).  
 

Blijf het pad, dat een aantal haakse bochten 
maakt, langs de bosrand volgen.  
 

(Voor u ziet u de kerk in Scheulder).  
 

Via draaihekjes/stegelkes, einde bosrand, loopt u 
RD over het smalle pad gelegen tussen 
afrasteringen. Steek dan via stegelke RD het 
weiland over richting kerk. Via draaihekje verlaat 
u het weiland en loop RD over het smalle pad. 
Voor de Barbarakerk (1850) gaat u L en u komt 
meteen bij  brazzerie Pirjoy, een leuke pauzeplek 
met terras. 
 

4. Met uw rug naar het eetcafé gaat u R door het 
langgerekte (straat)dorp dat gelegen is aan de   
oude Romeinse heerbaan, die van Maastricht 
naar Aken liep. 
 

(Meteen rechts (huisnr. 62-64) passeert u de  uit de 
19e eeuw stammende rijksmonumentale met 
mergelstenen gebouwde carréhoeve de Wingerd. De 
hoeve heeft twee poorten en een mooie topgevel met 
daarop een zuiltje (schoorsteen). In de gevel staat in 
een muurnis een Mariabeeldje.  
 

Daarnaast (huisnr. 60) staat de witte carréhoeve, die 
dateert uit eind 18e eeuw met in de gevel eveneens 
een muurnis met Maria beeldje).    
 

Na 300 m gaat u aan de 3-sprong bij 
verbodsborden en Mariakapelletje L 
(Gerendalsweg) de smalle asfaltweg omhoog, die 
na 300 m voorbij het bijzondere huis (nr. 24) een 
dalende verharde veldweg wordt.  
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Beneden in het Gerendal voorbij zitbank, waar de 
verharde weg bij verbodsbord naar links buigt, 
gaat u R/RD (geel-rood) het steile bospad 
omhoog en na 250 m loopt u boven langs de 
bosrand.  ^^^^ Boven aan de rand van het 
plateau van Margraten neemt u het eerste bospad 
L (rood).  (Dit is 50 m vóór 3-sprong bij zitbank (mooi 
uitzicht)). 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. Beneden aan de veldweg gaat u R. 
Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing L (wit-
rood) door het draaihekje. **** Volg nu geruime 
tijd het pad met rechts van u de bosrand van het 
hellingbos en links weilanden.  
 

(U kunt hier vaak de stilte horen. U passeert enkele 
infoboden en na 800 m een zitbank).  
 

Na  1,3 km gaat u aan de smalle asfaltweg meteen 
R via stegelke over het smalle pad dat een eindje 
verder een haakse bocht naar links maakt en dan  
een stijgend smal pad wordt. Boven passeert u 
rechts de  schietpalen, waarvan een met  
kogelvanger, van schutterij Mauritius Strucht 
(<1716)). Aan T-splitsing gaat u L de asfaltweg 
omlaag.  Steek vlak daarna beneden in de 
buurtschap Strucht de voorrangsweg over en ga 
L omlaag. 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).  
 

5. Na 100 m gaat u L over het pad langs 4 oude 
prachtige holle wilgen en dan buigt het pad 
rechts door het weiland/grasland. Via stegelke 
loopt u het een weiland in en ga dan meteen L 
door het weiland. Via bruggetje met draaihekjes 
steekt u een zijtak van de Geulle over en volg het 
(grind)pad dat meteen bij zitbank naar rechts 
buigt.  Let op! Vlak vóór het voetbalveld en bij 
hoger staande trafokast gaat u L door de nauwe 
doorgang en volg het pad RD door het weiland 
met rechts het sportcomplex van S.V. Geuldal 
(Strucht/Wijlre). Vlak voor de Geul buigt het pad 
naar rechts en blijf dan langs de meanderende 
Geul lopen. Bij speeltuintje buigt het pad weer 
naar rechts en via nauwe doorgang bij trafokast 
verlaat u het weiland. Aan de asfaltweg gaat u L. 
Vlak daarna aan de T-splitsing steekt u L 
(Tolhuisstraat) via brug, met golvend kunstwerk 
als leuning, de Geul over en loop de asfaltweg 
omzoomd met platanen omhoog. Boven aan de 4-
sprong bij wegkruis, zitbanken en het bronzen 
beeld van een harp spelende Orpheus gaat u L.   
 

 

(U kunt hier pauzeren bij de hoger gelegen Bistro Bie 
Jeanneke).  
 

Meteen voorbij de trap naar de ingang van de H. 
Mauritius kerk en het kerkhof gaat u R 
(Kerkewegje) de doodlopende asfaltweg omhoog.  
 

(U kunt ook via de trappen en het kerkhof omhoog 
lopen. De H. Mauritiuskerk is één van de oudste 
kerken van Limburg. Zie infobord beneden rechts 
naast trappenpad naar kerkingang. Aan de zijkant 
van de kerk staan enkele zeer oude grafstenen). 
 

 **** Bij hek van kerkhof  en de  oude pastorie 
(huisnr. 2) daterend uit 1790 (zie infobordje) 
wordt de asfaltweg een stijgend smal asfaltpad.  
Boven bij trafohuisje gaat u L langs de spoorlijn 
en steek meteen daarna de spoorlijn van de 
voormalige internationale verbinding Maastricht-
Aken, nu Miljoenenlijntje, over. Ga nu meteen R 
en u  passeert het stationsgebouw waarin een 
brasserie gehuisvest is.  
 

(Het  stationsgebouw Schin op Geul (1913) ligt zowel 
aan het Miljoenenlijntje als aan de spoorlijn 
Maastricht-Heerlen. Het station is een voorbeeld van 
een vorkstation. Een vorkstation is een  station dat 
gelegen is langs twee spoorlijnen, die iets buiten het 
station bij elkaar komen.  
 

Het interieur van het stationsgebouw is gelijk aan een 
wachtkamer 2e klasse anno 1913. Er staat ook nog 
een oud seinhuis in. Mogelijk ziet u hier een oude 
puffende stoomlocomotief stoppen).  
 

Loop RD en steek RD (Baanweg) de grote 
parkeerplaats over.   
 

6.  Aan het eind van de parkeerplaats gaat u L 
(Vinkenbergstraat) de asfaltweg omhoog.  Via  de 
brug steekt u de spoorlijn Maastricht – Heerlen 
over en volg de asfaltweg, die bij wegkruis rechts 
(Kerkeveld) omhoog buigt.  Na 100 m gaat u aan 
de Y-splitsing  R (wit/rood/Langs de Ling) de 
smalle asfaltweg omlaag. 
 

(Voor u in de verte ziet u de St. Theresiakerk (1932) 
in Ransdaal, die door de parochianen zelf is 
gebouwd met Craubergersteen, hardsteen en 
mergel).  
 

Negeer beneden brede veldweg links omhoog. 
Vlak daarna aan de 3-sprong bij spoorviaduct in 
het gehucht Opscheumer gaat u RD (Langs de 
Ling/rood) de doodlopende weg omhoog. 
 

(Even verder  passeert u links een rij woningen 
genaamd “De Zesbaanhoezer”. Deze woningen zijn 
in eerste instantie gebouwd voor spoorwegarbeiders, 
die deze spoorlijn onderhielden).  
 

De asfaltweg wordt een veldweg. Aan de 3-
sprong gaat u L (rood) het brede graspad 
omhoog.  (Kijk bijna boven ook nog even achterom).    
Aan de asfaltweg gaat u L (rood/groen/ 
blauw/geel) omhoog. Boven aan de 4-sprong bij 
wegkruis type vliegermodel in de buurtschap 
Koulen gaat u R richting Klimmen.  
 

(Kijk hier even naar de tekst boven de voordeur van 
huisnr.1 met aan de zijkanten in muurnis een Maria 
en St Jozef beeldje.   
 

De route volgend ziet u even verder rechts in de 
verte de indoor skibaan Snow World Landgraaf, die 
gelegen is op de helling van de steenberg van de 
voormalige steenkolenmijn Wilhelmina en waarop 
10000 zonnepanelen liggen).  
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Beneden aan de 3-sprong bij mooi vakwerkhuis 
in de buurtschap Termaar gaat u R (Termaar) 
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u L 
(Manensheide) omhoog. Negeer zijwegen. Bij 
huisnr. 25 loopt u RD (Manensheide) over de 
doodlopende weg. Voorbij huisnr. 31 loopt  aan 
het einde van de weg (keerpunt) de stenen trap 
omlaag en volg het dalende asfaltpad. Beneden 
aan de 3-sprong  bij zitbank gaat u L over het 
smalle grindpad met rechts afrastering van 
boomgaard en een eindje verder loopt u de 
volgende stenen trap omlaag. Na de trap gaat u R 
omlaag.  
 

7. Steek beneden de doorgaande weg over en 
loop via het draaihekje RD met rechts van u een 
regenwaterbuffer.  Aan de veldweg bij volgende 
stegelke gaat u L (geel/rood).  Vlak daarna gaat u 
R (geel) over het asfaltpad/voetpad met rechts 

achtertuinen van woningen in Klimmen. Aan de 3-
sprong bij klimrek gaat u L (geel) omhoog.  
 

 

(Als u hier 20 m RD loopt, dan komt u bij een mooie 
waterpoel. Zie infobord).  
 

Boven komt u weer bij Rustpunt Achterum waar u 
bij de vriendelijke gastvrouw/heer, die deze 
wandeling gesponsord hebben, nog iets kunt 
eten en drinken. Binnen of op het terras heeft u 
mooi uitzicht o.a. over de buurtschap Termaar. 
Geopend woensdag t/m zondag vanaf 10.30 uur. 
Voor de kinderen is er een klein speeltuintje. U 
kunt deze wandeling ook beginnen met een 
heerlijk ontbijt met o.a. spek en ei en nog vele 
andere lekkere dingen. Dit slechts voor de prijs 
van 6 euro. Van te voren wel even bellen 045-
4053985. 
 

 
 

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. 

 


