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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u eerst een stuk langs de spoorlijn
genaamd het Miljoenenlijntje en dan passeert u het prachtige Kasteel Schaloen. Via leuke paadjes komt u
in Schin op Geul waar een café ligt om te pauzeren. Dan volgt u een mooi stuk langs de Geul. Via mooie
paden, komt u in Wijlre. U loopt omhoog naar een plateau waar u mooi uitzicht heeft. Daarna loop u steil
omhoog naar een panoramaweg met schitterend uitzicht op de heuvels van Zuid-Limburg. Het laatste stuk
gaat over graspaden terug naar Ransdaal.

blz 2 van 3
Startadres: Kerk Ransdaal, Ransdalerstraat 107, Ransdaal. (U kunt parkeren langs de weg).
GPS-afstand 14000 m, looptijd 3.15 uur en hoogteverschil 95 m.

943 RANSDAAL 14 km
1. Met de rug naar de St. Theresiakerk (1932) gaat
u L. Negeer zijwegen. Aan de 3-sprong bij ANWB
wegwijzer gaat u RD (Ransdalerstraat) richting
Schin op Geul/Wijlre. (Meteen rechts (huisnr. 37)
hangt aan de muur de herinneringsplaquette ter
nagedachtenis aan de 23 jarige Allan Knott). Aan de
3-sprong bij de prachtige met mergelsteen
gebouwde carréhoeve (18e/19e eeuw) met groot
muurkruis en Mariabeeldje in muurnis gaat u R
(Kampstraat/groen/geel). Negeer twee zijwegen
rechts. Aan de 3-sprong voorbij groot muurkruis
gaat u R (Kampstraat/geel/groen/blauw) verder
omhoog. (Even verder passeert u tegenover
huisnr. 2 een gietijzeren wegkruis dat geplaatst is
tegen een mooi houten wegkruis, type vliegermodel).
Via spoorwegviaduct verlaat u de bebouwde
kom. Vlak daarna gaat u L de veldweg omhoog,
die parallel loopt aan de spoorlijn HeerlenMaastricht. Aan de 3-sprong gaat u RD (rood). De
veldweg wordt in het gehucht Opscheumer een
smalle dalende asfaltweg.
(U passeert hier rechts een rij woningen. Deze zes
woningen “De Zesbaanhoezer” zijn in eerste instantie
gebouwd voor spoorwegarbeiders, die deze spoorlijn
onderhielden).
Beneden aan de 3-sprong bij spoorwegviaduct
gaat u RD (rood/geel). Negeer veldweg rechts
omhoog en volg RD (wit/rood) de mooie, smalle
holle, stijgende asfaltweg. Boven aan de
omgekeerde Y-splitsing bij wegkruis gaat u RD
(Kerkeveld)
omlaag. Waar de asfaltweg bij
volgend wegkruis naar links buigt, richting
spoorbrug, gaat u RD (geel/rood) over de
kasseienweg, die meteen een graspad wordt. (Na
veel regen kan dit pad soms glibberig zijn!). Het pad
wordt een smal pad gelegen tussen twee
afrasteringen en maakt twee haakse bochten.
2. Beneden aan de doorgaande weg aan de rand
van de buurtschap Walem gaat u bij wegkruis L
(zwart) de asfaltweg omlaag. Vlak voor het
spoorwegviaduct gaat u bij picknickbank en grote
zwerfkeien R (rood) de doodlopende weg omhoog
langs het bungalowpark Schin op Geul. (Rechts
ligt Party & Bowlingcentrum Schin op Geul, een leuke
pauzeplek met terras). Boven bij parkeerplaats
wordt de asfaltweg een smal pad dat u RD (rood)
volgt parallel aan de spoorlijn Maastricht-Heerlen.
Een eindje verder gaat u L via brede trap door het
spoortunneltje. Na het tunneltje gaat u L de
asfaltweg omlaag. Na 100 m gaat u scherp R

(geel) het pad omlaag. Negeer beneden brug
links en volg geruime tijd RD het mooie pad met
links de meanderende Geul, het snelst stromend
riviertje van Nederland. Na 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 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 beukenlaan naar rechts buigt, heeft u links
mooi zicht 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 ligt ook een brasserie).
In
de
lindelaan
passeert
u
rechts
achtereenvolgens de
watermolen “Sjaloen
meule” (zie infobord) en kasteeltuin OudValkenburg (een bezoekje waard).
3. Steek de voorrangsweg over en ga RD (geel)
over de veldweg. Negeer pad links. Aan de
3-sprong bij St. Jansboskapel (1915) gaat u L.
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L. Waar vlak
daarna de veldweg naar rechts buigt, gaat u L
over het graspad en u passeert twee draaihekjes.
Aan de 4-sprong van graspaden gaat u R met
links van u achtertuinen.
(Als u hier RD loopt, komt u meteen langs het leuke
terras van Het Valkennest en iets verder komt u bij
het mooie 11e eeuwse Johannes de Doperkerkje in
Oud-Valkenburg. Op het kerkhof staan enkele
kruisen uit de 17e/18e eeuw. Als u links van het kerkje
bij groot wegkruis 100 m de doodlopende weg
omlaag loopt, heeft u aan het einde van de bomenrij
prachtig uitzicht op het middeleeuws omgracht
kasteel Genhoes, dat op privéterrein ligt).

Steek de doorgaande weg over en ga dan R over
het trottoir. Bij wit wegkruis gaat u L (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). Bij 4 oude prachtige holle wilgen
gaat u L over het (voet)pad. Via draaihekje
(stegelke) komt u in een weiland dat u schuin
links oversteekt. Ga door het volgende stegelke
en ga na 5 m L. Volg nu RD het pad richting
zitbank. Via bruggetje met twee stegelkes steekt
u een zijtak van de Geulle over. Meteen na het
bruggetje buigt, bij zitbank, het pad naar rechts.
Volg nu RD de veldweg met links van u het
voetbalveld van S.V. Geuldal (Strucht/Wijlre). Aan
de T-splitsing in Schin op Geul gaat u bij
wegkruis R. Aan de kruising gaat u L (Warande).
Negeer zijweg rechts. Aan de kruising bij
verkeersspiegel gaat u R (Breeweg). Negeer
zijwegen.
4. Aan de voorrangsweg meteen voorbij de
bijzondere Engelbewaarder “kapel” (1950) en bij
muurkruis, zitbanken en het beeld van frater
Venantius, de zingende frater van Wim
Sonneveld, gaat u L. (Hier ligt café A Ge Pannes,
een leuke pauzeplek). Negeer zijweg rechts
richting Keutenberg en via brug met de mooie
met Kunradersteen gebouwde muurtjes steekt u
de Geul over. Bij de met Kunradersteen
gebouwde Mariakapel (1946) gaat u R
(Eikenderweg/rood/geel/wit/groen)
de
doodlopende smalle asfaltweg omlaag. Aan het einde
van de smalle asfaltweg gaat u bij hoogstaande
trafokast L door het draaihekje (stegelke) en volg
het (gras)pad met rechts de Geul, het snelst
stromend riviertje van Nederland. (Even verder
passeert u een zitbank). Negeer voorbij draaihekje
graspad links en volg het graspad RD (rood) met
rechts van u de meanderende Geul en even
verder links bij spijlhek vakantiepark Résidence
Valkenburg. Voorbij het volgende stegelke loopt
u RD over de veldweg. Aan de 4-sprong loopt u
RD (rood), verder door het mooie Geuldal. Aan
het einde van de veldweg steekt u via stegelke
het weiland over en meteen daarna steekt u via
volgende draaihekje schuin links het volgende
weiland over. Bij draaihekje gaat u L over het
smalle pad met links van u afrastering. Aan de
doorgaande weg in de buurtschap Etenaken gaat
u R. Na 100 m gaat u L (Klapstraat) omhoog. (U
passeert Paul’s IJsboederij, een mooie pauzeplek).
Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw) verder
omhoog en loop onder het spoorwegwegviaduct
van het toeristische Miljoenen lijntje door. Meteen
na
het
viaduct
gaat
u
bij
regenwaterbufferuitstroom R (blauw) de veldweg
omhoog. Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing L
het mooie holle (gras)pad omhoog.

blz 3 van 3
5.
Boven
aan
de
4-sprong
bij
Et
Schluusmanskrutske
(1850)
gaat
u
L
(blauw/groen) de veldweg omlaag. (Hier heeft u
rondom prachtig uitzicht). Volg nu de veldweg, die
een dalende asfaltweg wordt en beneden bij
afsluitboom naar links buigt en weer een veldweg
wordt. Aan de T-splitsing gaat u L over de smalle
asfaltweg (blauw). Vlak daarna aan de
doorgaande weg bij wegkruis gaat u R omhoog.
Loop links van de weg. (Meestal is dit een rustige
weg, maar er wordt soms wel hard gereden). Na
400 m gaat u bij verbodsbord L de steile veldweg
omhoog. De veldweg wordt een smal stijgend
graspad gelegen tussen afrasteringen.
(Kijk hier nog even achterom. Schuin links in de verte
ziet u de beltmolen Op de Vrouweheide (1858) in
Trintelen/Ubachsberg, de hoogstgelegen korenmolen
van Nederland).
Boven gaat u R (groen/zwart/blauw) over de
smalle asfaltweg met rechts prachtig uitzicht over
het vijfsterren landschap Zuid Limburg. (In de
helling ziet u wijngaard Fromberg). Na 250 m
passeert u een zitbank. 100 meter verder gaat u
aan de 3-sprong bij verbodsbord L (blauw) met
rechts van u een hoge beukhaag. (Voorbij zitbank
heeft u alweer prachtig uitzicht o.a. op de kerk in
Ransdaal).
6.
Beneden
gaat
u
meteen
voorbij
hoogspanningsmast L (paars/blauw) over het
graspad. Na 50 m gaat u bij ijzeren hek en
zitbank R over het graspaadje met links van u een
regenwaterbuffer.
(Even verder passeert u midden in de
regenwaterbuffer een regenmeter en een eindje
verder een hoge paal, een waterstandmeter. Met
deze twee meetinstrumenten kan men o.a.
berekenen hoe groot nieuw aan te leggen
regenwaterbuffers moeten worden).
Aan het einde van het smalle paadje gaat u bij
regenwaterbufferuitstroom R (blauw) over het
brede graspad. (U loopt hier door het mooie, rustige
Ransdalerveld). Aan de kruising bij zitbanken gaat
u RD (paars/blauw) over de asfaltweg. Bij houten
huis loopt u Ransdaal binnen. (Even verder
passeert u links een wit boomkruisje). Aan de
T-splitsing
bij
wegkruis
gaat
u
R
(paars/zwart/rood/groen). Negeer zijweg links. U
komt weer bij de St. Theresiakerk.
(De mooie St. Theresiakerk (1932) is gebouwd met
Craubergersteen, hardsteen en mergel. De kerk
werd door de parochianen van Ransdaal gebouwd.
Bij de kerk staat ook de met Craubergersteen
gebouwde pastorie (1933). Een rondje om de kerk
heenlopen
is
zeker
de
moeite
waard).

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.

