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blz 2 van 3
Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u eerst over graspaadjes door het mooie
Gerendal en via een flink trappenpad komt u boven in het bos. Dan loopt u door de velden naar de camping
Bergerhof met zomerterras en dan loopt u omlaag langs mooie bosranden naar een uitzichtpunt met
prachtig uitzicht op Wijlre. U daalt af naar de buurtschap Stokhem en dan struint u door de weilanden
langs de Geul. Na een leuk pad langs de Geul klimt u de Sousberg omhoog met alweer een mooi
panorama. Via leuke graspaden loopt u dan weer omlaag naar de lunchroom met leuk terras. Neem zelf
proviand mee, er staan genoeg zitbanken aan prachtige plekjes.
GPS-afstand 12500 m, looptijd 2.45 uur en hoogteverschil 93 m.
Startadres: Banketbakkerij – lunchroom Bie d’r Bekker, Strucht 15, Schin op Geul. Tel:043-4592636. (U kunt
parkeren langs de weg.

960 SCHIN OP GEUL 12,5 km
1. Met uw rug naar de bakkerij gaat u L. Vlak
daarna gaat u L (Grachtstraat). over de
doodlopende klinkerweg. Aan de 3-sprong gaat u
R langs huisnr. 34 de weg omhoog, die na bijna
150 m een stijgende holle bosweg wordt. Negeer
zijpaadjes links. Na bijna 500 m gaat u aan de Ysplitsing R (pijl) het holle pad, dat een smal
stijgend hol (gras)paadje wordt, omhoog. Na 600
m gaat u boven R over de smalle asfaltweg.
Negeer bij zitbank bospad links omlaag. Na 300 m
gaat u L (rood) over de veldweg.
(Een eindje verder ziet u voor u in de verte de
mergelgrot in de Däölkesberg. Rechts heeft u mooi
uitzicht (afhankelijk van beplanting akkers) over
Schin op Geul o.a. op de St Mauritiuskerk, een van
de oudste kerken van Limburg. 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
HeerlenMaastricht).
De veldweg wordt een hol dalend (gras)pad.
Beneden nog voor de parkeerplaats gaat u aan de
3-sprong L (rood) over de veldweg, die even
verder een dalend smal pad wordt.
(U passeert meteen links de schietpalen en de grote
schietpaal met kogelvanger van schutterij St.
Mauritius Strucht (< 1785)).
Beneden aan de T-splitsing gaat u L over het
graspad, dat u 1 km RD volgt door het mooie
Gerendal.
(Aan dit mooie pad staan twee zitbanken waar u kunt
genieten van de rust. U bent hier in het hart van het
Gerendal waar Staatsbosbeheer Zuid ongeveer 300
hectare grond beheert. Het Gerendal is de plek in
Nederland waar de meeste planten- en diersoorten
voorkomen. De schapen, die u mogelijk in het
Gerendal ziet grazen, zijn Mergelland schapen, die
van oudsher gehouden werden in Zuid-Limburg en
de Belgische en Duitse grensstreek).

Aan het eind gaat u door het draaihekje en negeer
dan meteen zijpad scherp links omhoog. Meteen
daarna gaat u L (rood) het 104 treden tellende
trappenpad omhoog. Volg dan circa 1 km dit
dalende en stijgende pad boven door het
hellingbos. Aan de veldweg gaat u L. (U loopt hier
over het Plateau van Margraten).
2. Vlak daarna aan de 3-sprong bij grenssteen
van de gemeente Eijsden – Margraten en zitbank
(een mooie pauzeplek) gaat u R de veldweg
omhoog. Aan de 3-sprong loopt u RD verder
omhoog over het Plateau van Margraten. Na 400
m gaat aan de volgende 3-sprong L over de licht
stijgende veldweg. Aan de T-splitsing in het
gehucht Berghof gaat u R over de asfaltweg.
(Als u hier 20 m L gaat, dan komt u bij het leuke
zomerterras van ’t Bakhuis).
Na 550 m gaat u aan de 4-sprong bij boomkruis L
(geel/geel-rood(Krijtlandpad)) over het smalle
pad, dat een dalend pad wordt. Beneden aan de
3-sprong gaat u L (blauw/geel) het smalle pad
omlaag. Negeer zijpaden links en volg geruime
tijd het dalende pad dat even verder een dalend
bospad en later een dalende veldweg wordt. Bijna
beneden bij links gelegen groot weiland gaat u bij
bordje “Zuid Limburg Gerendal” scherp R de
veldweg omhoog, die na 100 m scherp links
omhoog buigt. Aan de Y-splitsing, waar de
stijgende weg naar rechts buigt, gaat u L over het
bospad. Vlak daarna bij zitbank (een genietplekje)
gaat u L pad omlaag langs de afrastering.
(Vanaf de zitbank heeft u prachtig uitzicht over het
Geuldal o.a. over Wijlre. Rechts in de verte ziet u de
hooggelegen St. Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen).
Het pad buigt naar rechts en volg het smalle
dalende pad gelegen tussen twee afrasteringen.

(Hier ziet u links wijngaard “De Stokhemer Wingert”
en rechts in de verte het grote Mariabeeld op de
Gulpenerberg).
Beneden passeert u het buurthoes “der Vrakel”.
Aan de T-splitsing in de buurtschap Stokhem
gaat u L over de asfaltweg. Aan de T-splitsing bij
wegkruis (1886) en zitbanken gaat u R
(geel/blauw) over de doodlopende weg.
(Als u hier even L gaat, dan komt u bij de waterput
van Stokhem (zie infobord). De route volgend
passeert u links de prachtige haakvormige
e
vakwerkhoeve (nr. 38/18 eeuw) met muurkruisje en
Mariabeeld in muurnis boven voordeur. Even verder
passeert
de
mooie
rijksmonumentale
vakwerkboerderijtjes nr. 42 en 48, beiden eveneens
e
daterend uit de 18 eeuw).
Bij verbodsborden en parkeerplaats verlaat u
Stokhem en loopt u RD (Karel Willempad). Waar
de weg bij zitbank naar links buigt, negeert u
klaphek rechts.
(Hier heeft u mooi zicht op de watermolen Otten
(1776) en op St. Gertrudiskerk (1835-1839) in Wijlre.
Tevens ziet u hier de Brand bierbrouwerij (1871).
(1340)).
3. Bij infobord loopt u via het eerste klaphek L
(geel/wit-rood) het weiland in. Blijf nu RD (geel)
door de weilanden/natuurgebied lopen met rechts
op afstand de meanderende Geul.
(Mogelijk komt u hier grazende Schotse Hooglander
s(runderen met horens) tegen. Na veel regenval kan
het hier op sommige plekken drassig zijn met name
bij rij knotwilgen. Loop dan circa 30 m voor de rij
kontwilgen even over het rechts gelegen grote
grasland).
Een eind verder bij draaihekje passeert u een
zitbank die vlak langs de meanderende Geul
staat. Aan de smalle asfaltweg gaat u R (geel/witrood) en u loopt weer even vlak langs de
meanderende Geul, het snelst stromend riviertje
van Nederland. U passeert camping de Gele
Anemoon. Negeer bij de witte voormalige
boswachterswoning veldweg
links omhoog.
Meteen daarna bij de ingang van camping de
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Gronselenput loopt u RD (geel/groen). Negeer
zijpaden en volg geruime tijd het pad met een
eindje verder rechts van u weer de Geul.
(Waar u de Geul, die een scherpe bocht maakt, weer
ziet passeert u bij houten afrastering, gedichtpaal en
zitbank de Gronselenput waarvan het water hier in de
Geul stroomt (zie infobordje). Hier ligt links van het
pad de voormalige schuilkelder Gronselenput (zie
infobordje)).
Na 500 m gaat u L het steile trappenpad omhoog.
(Dit is vlak voordat u bij de eerste woning in de
buurtschap Engwegen komt). Boven gaat u R de
steilste straat van Nederland omlaag.
(U bent hier bij het steilste gedeelte (22%) van de
Keutenberg, bekend van de Amstel Gold Race. Als u
hier 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).
Vlak daarna gaat u bij verbodsborden L
(blauw/geel) de verharde veldweg omhoog. Volg
nu 750 m deze stijgende verharde veldweg.
(Hier
in
de
weilanden
ziet
u
mogelijk
Gallowayrunderen grazen van het Galloway fokbedrijf
Bocu. Een eind verder ziet u links boven woning(en)
in het buurtschap Keutenberg. Bijna boven passeert
u een zitbank, een uitpufplek met prachtig uitzicht).
4. Boven aan de 3-sprong gaat u R (blauw) de
veldweg omlaag. Negeer bij zitbank zijpad rechts
omhoog en volg verder RD de dalende veldweg.
Aan de omgekeerde Y-splitsing loopt u RD verder
omlaag richting hotel. Aan de volgende
omgekeerde Y-splitsing bij ijzeren hek en vlak
voor hotel gaat u R/RD en u loopt Schin op geul
binnen. Negeer bij huisnr. 88 klinkerweg scherp
rechts omhoog. Aan de 3-sprong gaat u R. Aan
de doorgaande weg gaat u R en u komt weer bij
de bakkerij-lunchroom, de sponsor van de
wandeling, waar u binnen of op het terras kunt
genieten van koffie met heerlijk gebak. Probeer
eens de superlekkere aardbeienvlaai.
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