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Tijdens deze gemakkelijke maar mooie gezinswandeling wandelt u meteen naar de Geul, die u een eindje 
volgt. U komt in de buurtschap Engwegen en dan volgt u weer een mooi pad langs de Geul.  Dan struint u 
een prachtig stuk door de weilanden langs de Geul met mooie picknickplekjes. U loopt even door Wijlre en 
dan wandelt u weer door het Geuldal over graspaden terug.  Neem zelf drinken mee.  (Rechts is een grote 
parkeerplaats bij de andere ingang van het park). 
 

Startadres: Résidence Valkenburg, Valkenburgerweg 128, Schin op Geul.  
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,15 km  1.25 uur  21 m  36 m 
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947. SCHIN OP GEUL - Schoonbron 6,1 km 
 

1. Met uw rug naar het vakantiepark gaat u L 
(Valkenburgerweg). Negeer meteen bij ANWB- 
wegwijzer en groot wegkruis zijweg rechts 
omhoog richting Ransdaal. Bij huisnr. 140  gaat u 
L (Scheumergats) de doodlopende smalle 
asfaltweg, die een graspad wordt, omlaag U 
passeert een draaihekje (stegelke). Vlak daarna 
bij het volgende stegelke gaat u R (geel/rood) met 
rechts van u een sloot en meidoornhaag. Volg het 
mooie pad, met even verder bij zitbank links van 
u de 58 km lange meanderende Geul die nabij het 
gehucht Voulwames (Bunde) in de Maas stroomt.  
Aan het eind bij hoogstaande trafokast gaat u R 
over de licht stijgende smalle asfaltweg. Aan de 
voorrangsweg bij de met Kunradersteen 
gebouwde Mariakapel (1946) gaat u L.   
 

(De kapel is door de bewoners van Schoonbron als 
dank voor het feit, dat het buurtschap de oorlog goed 
had doorstaan gebouwd).  
 

Via brug, met de mooie met Kunradersteen 
gebouwde muurtjes, steekt u de Geul over. Vlak 
daarna gaat u L (Engwegen).  
 

(Even verder ziet u schuin rechts in de verte voor u 
de steilste straat (Keutenberg) van Nederland).    
 

2. Waar de asfaltweg in de buurtschap Engwegen 
bij huisnr. 9 en tuinkruis naar rechts buigt, loopt 
u RD (geel/groen/wit-rood) over het voetpad. 
Negeer meteen trappenpad rechts omhoog en 
loop RD (geel/groen) over het smalle pad. 
 

(Als u deze trap omhoog loopt, dan komt bij het 
steilste gedeelte (22%) van de Keutenberg, bekend 
van de  Amstel Gold Race. 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 mooi uitzicht en waar u mogelijk 
zwoegende fietsers ziet voorbij komen).  
 

Na 100 m loopt u langs de links beneden 
meanderende Geul.  
 

(Na 400 m, waar de Geul een scherpe bocht naar 
links maakt, passeert u rechts de voormalige 
schuilkelder Gronselenput (zie infobordje).  
 

Hier passeert u ook bij houten afrastering, 
gedichtpaal en zitbank de Gronselenput waarvan het 
water hier in de Geul stroomt. Zie infobord). 
 

Negeer meteen bospaadje rechts (Putweggetje). 
omhoog Bij ingang van camping Gronselenput 
volgt u RD (groen/geel) de smalle asfaltweg. 
Negeer meteen  trappenpad (Kirkepaedje) rechts 
omhoog. Meteen daarna negeert u bij de 
voormalige witte boswachterswoning (huisnr. 2) 
veldweg rechts omhoog  en loopt u RD (geel) 
over de smalle asfaltweg. Na 150 m passeert u de 

ingang van camping de Gele Anemoon en even 
verder loopt u weer vlak langs de meanderende 
Geul, die met een verval van circa 250 m het 
snelst stromend riviertje van Nederland is.  Let 
op!  Waar de Geul een bocht naar links maakt, 
gaat u 20 m verder bij wegwijzer L (blauw/geel) 
via klaphek over het pad richting Wijlre. Blijf nu 
het pad RD door de weilanden/natuurgebied 
volgen met links van u de meanderende Geul, 
soms vlakbij soms op afstand.  
 

(Mogelijk komt u hier grazende Schotse Hooglanders 
(runderen met horens) tegen.  
 

Na circa 250 m passeert u bij draaihekje een zitbank 
(genietplekje), die vlak langs de meanderende Geul 
staat.  
 

Na veel regenval kan even verder voor rij knotwilgen 
een klein gedeelte erg drassig zijn. Loop bij dit punt 
dan even over het links gelegen groot grasveld). 
 

Verder struinend door het mooie natuurgebied 
ziet u even verder voor u de mooie kerktoren van 
de Gertrudiskerk (1835) in Wijlre. Voorbij links 
staande houten woning gaat u aan de Y-splitsing 
L over het graspad.   
 

3. Via houten klaphek verlaat u het natuurgebied 
en ga dan L over het asfaltpad en even verder 
steekt u bij zitbank via  bruggetje de Geul over.  
 

(Vlak na het bruggetje ziet u links, rechts van het 
ijzeren toegangshek van de houten woning, een  
beetje verscholen achter de struiken, een bijzonder 
wegkruis).  
 

Boven aan de  voorrangsweg bij zitbank in Wijlre 
gaat u L omlaag. (Hier bij zitbank heeft u mooi 
uitzicht over het Geuldal).   Negeer zijweg rechts 
omhoog. Voorbij tankstation loopt u de 
buurtschap Etenaken binnen.  
 

(Even verder passeert u links bij de monumentale 
hoeve “Etenakerhof” (18e/19e eeuw) een groot 
muurkruis aan de met Kunardersteen opgetrokken 
muur. De voormalige hoeve is verbouwd tot  
appartementen).  
 

Negeer volgende zijweg rechts.  
 

(Als u hier R (Klapstraat) gaat, dan komt u na 100 m 
bij Pauls ijsboerderij, waar u o.a. heerlijk ijs kunt 
krijgen).  
 

Voorbij huisnr. 52 en tegenover huisnr. 91 gaat u 
L (rood) het (voet)pad omlaag.  Ga aan het eind R 
door het draaihekje en steek schuin links het 
weiland over. Ga links van heg door het volgende 
stegelke. Meteen daarna passeert u nog een 
draaihekje en volg dan RD (rood) het 
graspad/veldweg door het mooie Geuldal.  Aan de 
ongelijke 4-sprong   gaat u RD (rood).  
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(Even verder ziet u links boven een schuilhut op de 
Sousberg).  
 

Negeer klaphek naar vakantiepark en u passeert 
weer een stegelke en volg het graspad RD met 
even verder links weer de meanderende Geul. Let 
op! Aan de 3-sprong, bij  dikke wilg en draaihekje, 
gaat u R (geel/groen). Meteen daarna gaat u door 
het stegelke en volg RD het graspad, dat later een 

stijgende asfaltweg wordt. Boven aan de 
voorrangsweg gaat u R en u komt weer bij het 
vakantiepark, de sponsor van deze wandeling. 
Naast de receptie ligt brasserie Woodz, de 
sponsor van de wandeling, waar u nog iets kunt 
eten of drinken. Er is een mooi (overdekt) 
achterterras met mooi uitzicht op de Sousberg. 
Binnen is o.a. een leuke loungehoek. 

 
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.  

 


