Wandelroute
Oude cultuur en natuur in en nabij Schin op Geul
Duur: ca. 3 uur
U vertrekt vanaf de parkeerplaats aan het Ljublianaplein in Schin op Geul. U loopt tot aan de T-splitsing en gaat
hier naar links. Via de Geulbrug en de Tolhuisstraat nadert u het Kerkplein. U steekt de kruising over en u
bevindt zich nu in de stijgende Vinkenbergstraat. Direct achter de spoorwegovergang gaat u naar links over de
Baanweg. Voor u ligt het station van Schin op Geul, rechts het perron van de NS en links het station van de
ZLSM.
ZLSM
Per stoomtrein of historische "Schienenbus" (panoramatrein) over de befaamde Miljoenenlijn, Nederlands enige
"bergspoorbaan". Dwars door het heuvelland tussen Schin op Geul en Kerkrade. Een route met prachtige
vergezichten, diepe insnijdingen en flinke hoogten.
U loopt tot op het linker stationsperron van de ZLSM. U steek hier de spoorlijn over naar het perron aan uiterst
linker zijde. Vanaf hier volgt u het Kerkewegje verder omlaag. Aan de rechterkant ligt de Mauritius wijngaard.
De St. Mauritius wijngaard
Deze wijngaard is te bezoeken. Leer alles over de wijnstok en haar eindproduct, beleef het unieke leven van
een Zuid-Limburgse wijngaardenier en geniet van een heerlijk glas wijn.
Aan de linker zijde ligt de oude Pastorie en er naast de kerk van Schin op Geul. Beneden gaat u naar rechts door
de Graafstraat. Na 200m, met op de hoek een gietijzeren kruis, gaat u op de T-splitsing, rechts over de
Walemerweg. Na ongeveer 50m gaat u onder een gemetselde oude boogtunnel door waar de trein over heen
rijdt. Direct links achter de tunnel ligt het Bungalowpark Schin op Geul. Langs deze Walemerweg liggen links en
rechts weilanden met oude graften waarvan er verschillende begroeid zijn met bomen en struiken.
Aan het begin van het gehucht (wijk) Walem gaat u bij T-splitsing met de punaise naar links over de Molenweg.
De geasfalteerde weg gaat snel over in een grindweg. Na 50m gaat u op de kruising van veldwegen naar links
omhoog. Weldra wordt dit over een afstand van ongeveer 75m een holle weg. Hier ziet u aan de linkerkant van
de weg tientallen ingangen van dassenburchten.
Bij de volgende T-splitsing blijft u rechtdoor omhoog gaan. Hier heeft u een prachtig uitzicht over het Geuldal.
Links in de verte ligt Wijlre en hier naar toe Schin op Geul. Naar rechts ligt Oud-Valkenburg. Voor u in de hoogte
liggen van links naar rechts de bossen van de Soesberg, Gerendal, St.Jansbos en de Biebos. (Het Gerendal wordt
voornamelijk door Staatsbosbeheer beheerd)
Aan de andere zijde ziet u in de verte Walem en de Koulen in het hoger gelegen Klimmen liggen. Nabij ligt een
oude hoogstamboomgaard en enkele geriefbosjes.
Op de kruising, boven op de helling, gaat u naar rechts over de Kleine weg. Vanaf hier ziet u rechts Walem en in
de verte Colmont en Ubachsberg helemaal hoog in de verte ligt het Vijlener bos. Bij de T-splitsing gaat u links
over de Groenen weg. De Groenen weg mondt uit op de geasfalteerde Steenstraat. Voor u aan de andere zijde
van de weg ligt de Goudsberg. Hier stond ooit een uitkijktoren van de Romeinen. Links van de weg ziet u een
hedendaagse uitkijkpost, als herinnering aan het verleden.
U gaat 7m voor de T-splitsing bij het witte kruis links via het draaimolentje het weiland in. U bevindt zich hier
in een picknickweide. Hier heeft u weer een prachtig uitzicht, over Valkenburg, Houthem en Meersen in het dal
van de Geul. In hetzelfde weiland beneden bevind zich een vroegere veedrinkplaats of amfibieënpoel. U loopt
naar beneden en na het tweede draaihekje verlaat u het weiland en loopt u via het St. Pietersvoetpad verder
omlaag tot op de geasfalteerde Euverem. U gaat nu naar links in de richting van de boerderij. 75m voor de
boerderij gaat u naar rechts en vervolgens twee keer links om de boerderij heen. Daarna gaat u rechts omhoog
tot boven op de T-splitsing waar u naar links gaat. U kunt nog even terugblikken op de wijk de Heek. Op de
kruising bij de Kluis gaat u naar rechts. Links liggen de kruiswegstaties en er naast de Kluis (het kapelletje en
het huisje waar de vroegere kluizenaars geleefd hebben).
De Kluis
Het gebouwtje is uit mergelsteen opgetrokken. Tal van kluizenaars hebben dit gebouwtje bewoond. Toen in
1930 de laatste kluizenaar het gebouwtje verlaten had, raakte het geleidelijk aan in verval. In 1975 is een begin
gemaakt met een restauratie waardoor het gebouwtje sindsdien er fraaier uitziet als ooit tevoren. Dit
eeuwenoude gebouwtje staat hoog in aanzien als wandelbestemming van de toeristen die jaarlijks in het
Geuldal hun vakantie doorbrengen. Het bos rondom de kluis en de kluis zelf zijn in bezit van de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Beheer en onderhoud zijn in handen van Stichting
"Sjaesbergergangk" te Valkenburg.

U blijft het twee meter brede, dalende en slingerende pad volgen tot over het spoorwegviaduct. Hier draait het
pad iets naar links en komt beneden op de Oosterweg uit. Links ziet u een verticale krijtrots met boven op een
dunne laag Limburgse löss. Er voor staan de Drie Beeldjes. 100m Naar rechts ligt Kasteel Schaloen.
Kasteel Schaloen
Kasteel Schaloen kent een turbulente geschiedenis. De oorspronkelijke burcht Schaloen is in 1200 in opdracht
van de familie van Hulsberg als verdedigingsburcht gebouwd. Door oorlogsgeweld is het kasteel in 1575 bijna
geheel afgebrand. In 1894 heeft het kasteel een nieuw aanzien gekregen door middel van een restauratie in
neogotische stijl. In de tweede wereldoorlog echter werd Kasteel Schaloen blootgesteld aan misbruik en
vernieling. Na jaren van plundering, kochten de huidige eigenaren, de gebroeders Bot, het kasteel met
bijbehorende gebouwen.
Vandaar 100m naar links ligt Kasteel Genhoes in het dorp Oud-Valkenburg met het kerkje in haar midden.
Kasteel Genhoes
Genhoes betekent letterlijk 'het versterkte huis'. Het is waarschijnlijk ontstaan uit een in de 11e of 12e eeuw
gebouwde woontoren. Het oudste gedeelte van het imposante slot is gotisch; de voorgebouwen zijn in
Limburgse barok, terwijl de boogbrug Romaans is. Tijdens de 80-jarige oorlog werd het kasteel, dat door een
slotgracht is omgeven, door brand verwoest in 1577. In het begin van de 17e eeuw vond een algemeen herstel
plaats. De slothoeve dateert uit de 18e eeuw. Kasteel is niet te bezichtigen.
U blijft het pad langs de Geul volgen dat nu Oostervoetpad heet. Dit prachtige pad dat evenwijdig aan de
meanderende Geul ligt mondt uit in de Graafstraat in Schin op Geul.
De Geul
Deze snelst stromende rivier van Nederland is krachtig en slingert zich door het Geuldal richting Maas. Langs de
Geul is er een uniek stukje natuur ontstaan met bijzondere planten en bloemen. Hier en daar vindt u strandjes
en kreekjes waar de kinderen graag spelen en vissen vangen.
Net voor de splitsing met de Walemerweg ligt links een opmerkelijke voormalige boerderij, gebouwd van
verschillende materialen. Op de binnenplaats kunt u vele oude werktuigen die vroeger op de gemengde
boerderijen gebruikt werden bewonderen. Via de Graafstraat nadert u het Kerkplein waar u rechts gaat. Achter
de Geulbrug gaat u naar rechts en u bent weer terug waar u vertrokken bent.

