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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u eerst via een voetpad naar de 
buurtschap Walem en via een prachtig panoramisch graspad loopt u naar een bijzondere mergelgrot op de 
Döalkesberg. U struint over leuke bospaadjes naar de rand van Valkenburg en dan loopt u door de 
kasteeltuin van Kasteel Oost.  U maakt een rondje om de fraaie Geulvijver en dan wandelt u geruime tijd 
langs de Geul. Via graspaden en weilanden loopt u langs de Geul terug naar de brasserie met terras. U 
kunt ook starten in Valkenburg nabij kasteel Oost en dan pauzeren bij Brasserie De Kleine Koning. Start 
dan bij punt 3. 
 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Brasserie De Kleine Koning, Kerkplein 9, Schin op Geul. (Woensdag tot zaterdag geopend 
vanaf 11 uur, zondag vanaf 10 uur).  Parkeer op de grote gratis parkeerplaats van treinstation Schin op 
Geul, Baanweg 1, Schin op Geul.  
 

Start parkeerplaats treinstation (Baanweg). 
Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L (Vinkenbergstraat) omhoog. Ga dan verder bij **** in punt 1). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,94 km  2.10 uur  56 m  89 m 
 

 
 

1633. SCHIN OP GEUL 8,9 km

1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
gaat u R en loopt meteen bij wegwijzer RD 
(Vinkenbergstraat) omhoog richting Klimmen.  Na 
150 m steekt u de spoorlijn over en loopt u RD 
verder omhoog met links de grote  parkeerplaats 
van treinstation en rechts de bijzondere gevels 
van woningen (nrs. 16 t/m 20).  **** Via spoorbrug 
steekt u de spoorlijn Heerlen - Maastricht over.  
 

(Links beneden ziet u het treinstation dat een 
voorbeeld is van een vorkstation. Een vorkstation is 
een  station dat gelegen is langs twee spoorlijnen, die 
iets buiten het station bij elkaar komen).  
 

Meteen daarna, waar de stijgende asfaltweg bij 
wegkruis naar rechts (Kerkeveld) buigt, gaat u bij 
huisnr. 1 L  de kasseienweg/graspad (even) 
omhoog, die 100 m verder een smal dalend pad 
wordt, dat twee haakse bochten maakt, en 
vervolgens een dalend breed graspad wordt.   
 

(Waar het pad twee haakse bochten maakt, kan na 
veel regenval het pad glibberig zijn).  
 

Na 600 m gaat u beneden bij wegkruis, staand 
tussen twee linden, R  de asfaltweg door de 
buurtschap Walem omhoog. Na bijna 400 m gaat 
u aan de 3-sprong, tegenover huisnr. 6a, L  de 
smalle asfaltweg omhoog.  Aan de Y-splitsing bij 
uitstroom van regenwaterbuffer en breed ijzeren 
hek gaat u L  (Schaloensmolenweg) de holle 
veldweg, waarin een grote dassenburcht is 
gelegen,  omhoog. Na 400 m, bij bungalowpark 
Schin op Geul en waar de veldweg heel even 
omlaag  loopt, gaat u L het brede pad omlaag, dat 
vlak daarna naar rechts buigt en een graspad 
wordt. Volg nu RD dit brede graspad met links 
schitterend uitzicht over het vijfsterren landschap 
Zuid-Limburg.  
 

(U passeert een eind verder twee zitbanken met 
schitterend uitzicht o.a. beneden op Oud -
Valkenburg).   
 

2. 400 m verder buigt het pad bij de hooggelegen 
mergelgrot in de Däölkesberg (zie infobord) links 
omlaag met voor u zicht op de witte kasteelhoeve 
Genhoes. Beneden aan de T-splitsing, voorbij 
draaihekje en voor de spoorlijn Heerlen-
Maastricht, gaat u R over het pad met links heel 
even de spoorlijn en dan passeert u meteen 
rechts een restant van de (overwoekerende 
(2022)) kalkoven Schaelsberg waar kalksteen 
werd gebrand. Waar na 50 m het pad rechts 
omhoog buigt, gaat u  scherp L het pad omlaag, 
dat meteen daarna voor de afrastering van de  
spoorlijn rechts omhoog buigt met links de 
spoorlijn.  Na 400 m gaat u aan de 4-sprong, bij 
infobordje en met links aan de dalende grindweg 
een zitbank, RD met links beneden nog steeds de 
spoorlijn.  Negeer na 200 m bij houten doorgang  
trappenpad rechts omhoog en loop RD verder 
omlaag.  Aan de 3-sprong bij afgeknakte boom 
gaat u L het pad  omlaag met even verder rechts  
afrastering van weiland en links de spoorlijn.  
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u  RD de 
veldweg omlaag.  Beneden aan de 4-sprong bij 
woning gaat u L door het spoorwegviaduct. Vlak 
daarna beneden aan de T-splitsing gaat u L en u 
passeert rechts  het Kasteel-Oost (zie infobordje), 
waar u dadelijk door de kasteeltuin loopt.      
 

3.  Na 200 m, meteen voorbij Taverne ’t 
Koetshuis,  gaat u R het pad omlaag met links de 
speeltuin.   **** Beneden aan de T-splitsing bij 
grote zwerfsteen  gaat u R en u loopt het 
kasteelpark binnen met links de Geul.  Voorbij 2 
zitbanken gaat u aan de 3-sprong RD met rechts 
het okerkleurige in mergel opgetrokken Kasteel-
Oost, waarvan het huidige gebouw uit 1836 
dateert.  Bij zonnewijzer gaat u aan de 3-sprong L 
en loop RD over het brede pad. Aan de T-splitsing 
voor  afrastering gaat u R met links de 
dierenweide.  Negeer zijpaden. Via ijzeren hek 
verlaat u het kasteelpark en ga bij zitbank L over 
de smalle asfaltweg.  

https://brasseriedekleinekoning.nl/
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Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD en via 
smalle brug steekt u de Geul over.  Meteen 
daarna  aan de T-splitsing bij wegwijzer gaat u L 
richting Geulpark met links de Geul. Aan de 3-
sprong bij volgende  wegwijzer gaat u RD richting 
Kasteeltuin.  Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij 
wit-rode paaltjes en grote platte steen R over het 
(asfalt)pad.  Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat 
u RD.  Voor de visvijver “het Geulstrand” buigt 
het asfaltpad naar rechts.    
 

4. Voorbij bruggetje gaat u aan de T-splitsing L. 
Na bijna 50 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank 
RD. (Rechts ziet u hier het Geerlingshospice). Na 
bijna 100 m gaat u L over het klinkerpad en dan 
gaat u R vlak langs de visvijver met rechts een rij 
knotwilgen.   Aan het eind gaat u L verder over 
het grindpad, dat u net verlaten heeft. 
 

(Voor u ziet u de witte toren van de kloosterkapel van 
de priorij Regina Pacis).  
 

Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u L over het 
grindpad met links de vijver. Het grindpad wordt 
een bospad, dat rechts omhoog buigt  en negeer 
dan meteen zijpad rechts naar de parkeerplaats. 
Aan de T-splitsing gaat u L  het grind- bospad 
omhoog. Negeer boven bij doorgaande weg 
klaphek rechts. Volg nu het geruime tijd het 
grindpad, dat bijna 100 m verder links omlaag 
buigt  en na 400 m weer naar links buigt en na 
500 m naar rechts buigt. Na 700 m steekt u aan de 
3-sprong bij zitbank RD via wit bruggetje de Geul 
weer over en ga dan meteen R over de 
parkeerplaats omhoog met links de speeltuin.       
 

5. Boven aan de T-splitsing bij zitbank en het 
geologisch monument “groeve kasteel Oost” (zie 
infobord) gaat u R over de asfaltweg, die meteen 
daarna bij houten afsluitboom en zitbank een 
grindweg wordt met rechts de Geul.  Negeer na 
100 m tegenover St. Jansbron trappenpad links 
omhoog. Negeer zijpaden en blijf  geruime tijd de 
grindweg RD  volgen met rechts de meanderende 
Geul.  
 

(200 m verder passeert u een oorlogsmonument en 
herdenkingskruis. Bij groot kruis in het weiland, aan 
de andere kant van de Geul, werd op 29 juni 1943 
een Engelse Lancaster bommenwerper 
neergeschoten door een Duitse nachtjager. De zeven 
bemanningsleden vonden hierbij de dood.  
 

Na 300 m  ziet u rechts kasteel Schaloen).  
 

Na 500 m bij  mergelwand, de Calvariegroep, 
zitbanken, wit bruggetje en infoborden loopt  u  
RD verder langs de Geul.   
 

(Dit punt met de Calvariegroep is in deze contreien 
beter bekend onder de naam “De Drie Beeldjes” 
(1739). Volgens de legende wilde 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). 
 

Blijf nu geruime tijd het mooie grindpad langs de 
Geul, het snelst stromend riviertje van Nederland, 
RD volgen.   
 

(Na bijna 150 m bij klaphek ziet u rechts de witte 
kasteelhoeve Genhoes en de vierkante toren van 
kasteel Genhoes (16e eeuw), die achter de 
kasteelhoeve staat).  
 

Na 800 m, voorbij volgend klaphek. kinderbieb 
“Genhoeske” en zitbank,  steekt u R via halronde 
brug de Geul over en volg bij veerooster RD het 
licht stijgende grindpad. Na 400 m bij veerooster, 
klaphek  en zitbank gaat u aan de 3-sprong L over 
de veldweg. (Schuin links voor u ziet u de 
Mauritiuskerk, één van de oudste kerken van 
Limburg).  100 m verder, voor bord “doodlopende 
weg”, gaat u bij bord “voetpad” L over het pad 
langs 4 oude prachtige holle wilgen.  
 

(Links boven ziet u de  mergelgrot in de Däölkesberg, 
waar u langs bent gelopen). 
 

Bij draaihekje/stegelke buigt het pad rechts door 
het weiland/grasland. Via stegelke loopt u 
volgende weiland in en ga dan meteen L door het 
weiland. Via bruggetje met draaihekjes steekt u 
het Siepke, dat u hier vlakbij in de  Geul stroomt, 
over en volg het (grind)pad dat meteen bij zitbank 
naar rechts buigt.   
 

6. Na 50 m gaat u L via nauwe doorgang het 
weiland in, met rechts het sportcomplex van S.V. 
Geuldal (Strucht/Wijlre). Vlak voor de Geul buigt 
het pad naar rechts en blijf dan parallel aan 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 de brug, met golvend kunstwerk als 
leuning, over en loop de asfaltweg langs de 
platanen omhoog. Een eindje verder komt u aan 
de ongelijke 4-sprong rechts weer bij Brasserie 
De Kleine Koning, de sponsor van deze 
wandeling,  waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt eten of drinken.  
 

(Voor de kerkmuur staat een bronzen beeld van een 
harp spelende Orpheus. Dit beeld is een geschenk 
van de politiekapel Ljubljana aan de zangvereniging 
Inter Nos van Schin op Geul. Een identiek monument 
staat in Ljubljana).  
 

Terug naar de parkeerplaats: Hier aan de 4-
sprong gaat u bij wegwijzer RD omhoog richting 
Klimmen en u komt na 150 m weer bij de 
parkeerplaats bij het treinstation.   
 

.   
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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.   


