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Tijdens deze vlakke route rolt u over over een mooi pad door het Geuldal naar Stokhem. Dan langs een
mooie vijver en de Brand-Bierbrouwerij terug. Enkele paden zijn onverhard maar goed te doen.
Startadres: Brasserie Amuseer, Marchierstraat 11 te Wijlre.
(Door de week kunt u parkeren op de parkeerstrook, in het weekend is de parkeerplaats geopend).
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ROL-route 12. Wijlre 3,8km
1. Met uw rug naar de brasserie gaat u L. Negeer
zijweg rechts en ga RD langs de kerk. (De H.
Gertrudis kerk (Dorische stijl) ligt op een kerkberg
midden in het dorp. Op de plek van een 13e-eeuwse
romaanse kerk, die in 1640 al was vervangen door
een zaalkerkje, kwam in 1835-'39 de huidige kerk tot
stand. In 1896 werd de kerk uitgebreid). Aan de 3sprong gaat u RD (Wielderdorpstraat). Rol aan de
linkerzijde van de weg over het trottoir. Negeer bij
muurkruis zijweg rechts omhoog. De weg heet nu
Valkenburgerweg. Volg nu geruime tijd het
trottoir met links mooi uitzicht over het Geuldal
en negeer twee zijwegen rechts.
Tegenover
huisnr. 79 A gaat u L (Keizer Willempad) het
smalle
asfaltpad
omlaag.
Beneden
bij
toegangshek van woning en bij bijzonder
wegkruis buigt het pad naar links en u steekt de
Geulbrug over. (De 58 km lange Geul, het snelst
stromend riviertje van Nederland ontspringt in het
Belgische gehucht Lichtenbusch nabij de Duitse
grens en mondt uit in de Maas nabij Bunde tegenover
het gehucht Voulwames). Volg nu RD het asfaltpad
door het mooie Geuldal.
2. Het smalle asfaltpad wordt een brede asfaltweg
en u rolt het buurtschap Stokhem binnen. Aan de
3-sprong bij groot wegkruis (1886) en twee
zitbanken gaat u L. (Als u hier even RD gaat, dan
komt rechts de opnieuw opgebouwde (2015)
waterput van Stokhem. Zie infobord aan zijkant).
Aan het eind van de bebouwde kom neemt u links
het geasfalteerde voetpad. Tegenover infobord en
picknickweide/parkeerplaats
gaat
u
R
(rood/groen) over de veldweg. (Een eindje verder

passeert u rechts de schietbomen en kogelvangers
van de schutterij St. Maternus (1497) uit Wijlre). Aan
de asfaltweg in het buurtschap Beertsenhoven
gaat u L (blauw/rood). Aan de T-splitsing bij de
parkeerplaats “Kwakkerpoel” gaat u L (groen)
over de asfaltweg. Negeer meteen bij afsluitboom
zijpad rechts u passeert het tenniscomplex van
Wijlre. Negeer bij volgende afsluitboom weer
zijpad rechts en u komt weer bij het infobord en
de picknickweide/ parkeerplaats. Ga hier R en ga
dan meteen R (rood/groen) over het asfaltpad, dat
een grindpad wordt.
3. Bij afsluitboom buigt het pad L (rood) het bos
in. Aan de T-splitsing gaat u R (rood). Aan de Tsplitsing voor visvijver gaat u R. (Hier liggen de
mooie visvijvers van HSV de Springende Beekforel.
Rolstoelvissen is mogelijk). Negeer zijpad links.
Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L (rood) met
links va u het sportcomplex van s.v. Geuldal
(Wijlre/Strucht) en rechts de kasteelgracht.
Aan de volgende T-splitsing gaat u R. (Voor u ziet
u de Brand-Bierbrouwerij, de oudste bierbrouwerij
van Nederland (1340). Rechts ligt kasteel Wijlre. Het
kasteel was oorspronkelijk een waterburcht (1652).
Momenteel is het in privé bezit en niet te
bezichtigen). Steek de voorrangsweg over en ga L
over het trottoir. U steekt weer de Geul over. Aan
de 3-sprong bij bijzonder wegkruis en muurkruis
gaat u RD (Holegracht) omhoog. (Dit is even
duwen). Boven aan de T-splitsing gaat u L (rood)
en u komt weer bij de brasserie (met terras) waar
u nog iets kunt eten of drinken.

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

