41. SCHIN OP GEUL 8,3km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Een wandeling met enkele hellingen langs het miljoenenlijntje waar u in de zomer nog een echte
stoomtrein kunt tegenkomen. De wandeling heeft vele mooie vergezichten over het Geuldal en Valkenburg.
U passeert het dorpje Walem en de Schaelsberg.
Startpunt: Serre restaurant De Oranjerie bij hotel Heuvelzicht, Vinkenbergstraat 22 Schin op Geul.
Gps afstand: 8300m
Hoogteverschil: 70m
Looptijd: 1.45

blz 2 van 2

41. SCHIN OP GEUL 8,3km
1. Met de rug naar het hotel gaat u R. Vervolgens
steekt u via de brug de spoorlijn Maastricht–
Heerlen over. De asfaltweg buigt naar rechts. Aan
de Y-splitsing bij wegkruis gaat u R (Langs de
Ling/wit/rood) omlaag. (Voor u ziet u de kerk in het
dorp Ransdaal). Negeer beneden veldweg links.
2. Vlak daarna aan de 3-sprong bij spoorviaduct
in het gehucht Opscheumer gaat u L (Langs de
Ling/rood). (Even verder passeert u links een rij
woningen gemaamd “De Zesbaanhoezen”. Deze
woningen zijn in eerste instantie gebouwd voor
spoorwegarbeiders, die deze spoorlijn onderhielden).
De asfaltweg wordt een veldweg. Aan de 3sprong gaat u L (rood) het brede graspad
omhoog. (Kijk bijna boven ook nog even achterom).
Aan de asfaltweg gaat u L omhoog. Boven aan de
4-sprong bij wegkruis in het buurtschap Koulen
gaat u RD (Walemerweg). (Kijk hier even naar de
tekst boven de voordeur van huisnr.1). Negeer
veldweg rechts. (Links heeft u mooi uitzicht. Rechts
ziet u de kerk in Klimmen en voor u de kerk in
Schimmert). Aan de ongelijke 4-sprong bij
Mariakapel (1828) in het buurtschap Walem gaat u
RD (rood/Walem).
3. Aan de Y-splitsing gaat u L (rood) richting
Kluis. (Een eind verder heeft u links prachtig uitzicht
over het vijf sterren landschap Zuid Limburg o.a. op
de kerk van het in het Geuldal gelegen dorp Wijlre).
Bij de picknickplaats “Kleine weg” (prachtig
uitzicht) loopt u verder RD over de asfaltweg.
Negeer veldweg rechts en loop RD (rood/blauw).
Aan de 4-sprong bij afsluitboom gaat u R
(groen/blauw) door het bos. (Voor u ziet u de
kruisweg (1843) bestaande uit 14 staties (zie
infobord).Iets verder staat de kluis op de Schaelsberg
(zie infobord voor de kluis). Dit is de meest
schilderachtige van alle Nederlandse kluizenarijen.
De kluis is vrij te bezichtigen, zeker doen). Een
eindje verder verlaat u weer het bos. (Hier heeft u
rechts weer een prachtig uitzicht o.a. op de enige
dalbrug in Nederland (autoweg Heerlen-Maastricht)).
4. Neem nu de eerste veldweg R omlaag richting
hoeve Euverem. Loop beneden bij het ijzeren hek

RD. Volg in het weilandje links de haag. Voordat
de haag naar rechts buigt, gaat u L door de haag
en volgt u het pad aan de andere kant van de
haag. Aan de asfaltweg gaat u L omlaag. Negeer
zijwegen rechts. (Een eindje verder verder ziet u
voor u het Casino Valkenburg, thermaal bad
Thermae 2000 (glasdak met spitse punt) en de 30 m.
hoge uit mergel opgetrokken uitzichttoren de
Wilhelminatoren (1906)). Bijna beneden buigt de
weg naar links. Beneden bij het spoorwegviaduct
gaat u RD (blauw/groen) het pad omhoog.
5. Aan de 3-sprong gaat u schuin L omhoog.
Boven aan de 3-sprong bij oriëntatiebord en
zitbanken gaat u R (blauw). (Hier staat ook het
gedenkteken ter gedachtenis van Piet Frijns uit
Schimmert, die hier op 21-jarige leeftijd op 19-7-1965
slachtoffer werd van zinloos geweld). Aan de 3sprong gaat u L en volg nu het bospad met rechts
beneden van u de spoorlijn Maastricht-Heerlen.
Negeer bij afsluitboom trappenpad links omhoog
en loop verder RD. Negeer zijpad steil rechts
omlaag richting spoorbrug. Vlak daarna aan de 4sprong bij infobord loopt u verder RD over het
pad boven langs de spoorlijn. Aan de T-splitsing
gaat u R (rood-wit). Vlak daarna aan de
spoorwegovergang gaat u RD (rood), parallel aan
de spoorlijn. (Boven ziet u links de mergelgrot in de
Daolkesberg). Negeer spoorwegovergang rechts
en loop verder RD (rood). Voorbij de
parkeerplaats van bungalowpark Schin op Geul
wordt het pad een dalende asfaltweg.
6.
Beneden
aan
de
T-splitsing
bij
spoorwegviaduct en picknickbank gaat u L
(zwart). Voordat u het buurtschap Walem
binnenloopt, gaat u bij wegkruis de eerste
veldweg scherp R (rood/geel) omhoog. De
veldweg wordt boven een smal pad. Aan de
asfaltweg gaat u R over de spoorwegbrug. U
komt weer bij Landhotel Heuvelzicht waar u nog
iets kunt eten en drinken in de brasserie de
Oranjerie. Aan de achterzijde is een prachtig
terras. Wandelaars zijn van harte welkom.
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