Wandelroute
Vanaf Oud-Valkenburg naar het Gerendal
Duur: ca. 3,5 uur)
U vertrekt van nabij Kasteel Schaloen en loopt via het bruggetje over de molenbeek en de Lindelaan naar de
Oud-Valkenburgerweg.
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.
Achter u ligt het fraaie Kasteel Schaloen, aan de rechterkant ziet u de oude Sjloens Watermolen en er omheen
de Kasteeltuin Oud-Valkenburg.
Kasteeltuin Oud-Valkenburg
In de schaduw van het kasteel Schaloen ligt kasteeltuin Oud-Valkenburg: een uniek natuurmonument met onder
meer een Oud-Hollandse kruidentuin, een vogelbroedbos, een namaak dassenburcht en een imkerij.
Links ca.100m verwijderd ziet u Kasteel Genhoes liggen.
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 Genhoes is nu in bezit van Vereniging Natuurmonumenten
en is niet te bezichtigen.
U gaat naar links over de provinciale weg en tegenover het kerkje gaat u via een in- en uitrit langs hotel `t
Valkennest naar rechts. Aan het einde van de privé parkeerplaats gaat deze weg over in een grindpad langs een
waterbuffer. Op de T-splitsing gaat u naar links over de Kapelkesveldweg. Rechts beneden ligt het St.
Janskapelletje. Rechts hoog in de verte ziet u de Wilhelminatoren.
Wilhelminatoren
Ontdek vanuit de top van de Wilhelminatoren het adembenemende uitzicht over Valkenburg en het Geuldal.
Helemaal rechts voor u ligt de Biebos, links er naast de St.Jansbos en weer naar links het Gerendal en nog
verder naar links ligt de Soesberg in Schin op Geul. Achter u ziet u de Schaelsberg en de Dölkesberg. (De
Schaelsberg wordt beheerd door Vereniging Natuurmonumenten.
Het Gerendal wordt voornamelijk door Staatsbosbeheer beheerd.)
Bij de volgende Y-splitsing gaat u rechtdoor. Het akkerveld aan de rechterkant wordt in opdracht van Vereniging
Natuurmonumenten met trekpaarden op een milieuvriendelijke wijze bewerkt door Theo Bastings. Op de
volgende T-splitsing gaat u links omlaag over de Schinderweg. Dit is gedeeltelijk een Holle Weg. Rechts van u
ligt het kleine ronde bosje. Bij de Y-splitsing gaat u naar links over de geasfalteerde Gerendalsweg en na
ongeveer 200m gaat u op de Y-splitsing naar rechts over de onverharde Onderste Gerendalweg langs de rand van
het Oombos.
U blijft deze weg volgen tot u, bij een voormalig boerderijtje, weer uitmond op de Gerendalsweg. Hier gaat u
links. Rechts van u liggen weilandjes met hoogstambomen. In enkele oude appelbomen kunt u de Maretak (een
halfparasiet) gade slaan.
Hoogstamboomgaarden
De mens houdt zicht al eeuwen bezig met fruitteelt. Fruit vormde namelijk een welkome aanvulling op de
eenvoudige boerenkost. Omdat de boomgaarden bij de vroegere gemengde bedrijven meestal ook als wei voor
hun vee werd gebruikt, plantte men bomen aan met een hoge stam: Hoogstamvruchten. Op deze manier konden
de dieren niet snoepen van het fruit. De hoogstam is verder van belang voor de imkers en voor het kweken van
nieuwe fruitrassen.
Links van u ligt een oude waterput. Op de volgende Y-splitsing staat een ijzeren wegkruis. Hierop staat
geschreven 'gank mer wiejer en maak andere bliejer' ( ga maar verder en maak anderen gelukkiger) Er

tegenover ligt een oude veedrinkpoel. Daarnaast ziet u rechts weer een voormalig wit boerderijtje, dat nu als
boswachtershuis fungeert. Weer even verder staat een oude gerestaureerde bakoven.
Achter de bakoven, in het hellend kalkgrasland, ligt de welbekende orchideeëntuin die in mei en juni te
bezichtigen is. Aan de andere zijde van de Y-splitsing na 60m ligt, op de plaats waar vroeger een boerderijtje
stond, een schaapskooi. Vele van de hier verblijvende schapen zijn Mergellandschapen een speciaal teruggefokt
Zuid-Limburgs schapenras.
Nadat u deze omgeving bewonderd en er van genoten heeft keert u terug naar de Onderste Geuldalweg.
Ongeveer 75m voorbij het rechts gelegen voormalige boerderijtje gaat naar rechts het trappenpad omhoog. Via
het slingerende bospad, dat halverwege nogmaals door enkele trappen onderbroken wordt. Aan het einde komt
het bospad, aan de bosrand, uit op een 2m brede grindweg. Hier gaat u naar links en op de T-splitsing na 40m
weer links. Na 50m gaat u op de T-splitsing naar rechts omlaag over de onderste Heideweg. Even verder gaat
het pad door het bos en langs de bosrand. Onderweg heeft u weer mooie uitzichten.
Halverwege ziet u links van het pad ingangen van dassenburchten. Onderweg gaat het pad over in een twee
meter brede veldweg die weldra een S-bocht iets omhoog maakt. Links van de weg ligt een soort droogdal.
Helemaal in de diepte bevindt zich een waterloopje en enkele waterbuffers om bij hevige regenval het naar
beneden stromende water af te remmen. Meestal kunt u in een van de weilanden Galloway runderen
bewonderen.
Op de Y-splitsing, met links tegen een boom een veldkruisje, gaat u rechtdoor waar vervolgens de geasfalteerde
Grachtstraat van Schin op Geul begint. Rechts in de hoogte ligt de Soesberg. Via de Grachtstraat met sommige
mooie en pittoreske huisjes komt uit op de Provincialeweg Strucht waar u op de T-splitsing naar links gaat. Na
ongeveer 1200m bent u terug bij de Lindelaan die u rechts naar Kasteel Schaloen leidt vanwaar u vertrokken
bent.
Let op: Als u nog een extra ommetje wilt maken, kunt u na 600m in Strucht het Beemdervoetpad naar rechts
nemen. Dit pad voert gedeeltelijk door weilanden en komt uit op de Mauritiussingel waar u links aan houdt. Op
de T-splitsing gaat u naar links over de Tolhuisstraat. Aan de kruising bij het Kerkplein gaat u naar links en loopt
nu in de Graafstraat. U passeert hier de kerk van Schin op Geul. Bij de volgende T-splitsing gaat u rechtdoor. Op
de binnenplaats van de boerderij, direct achter de T-splitsing, kunt u vele oude landbouwwerktuigen
bewonderen. Aan de Y-splitsing waar de weg smaller geworden is neemt u het Oostervoetpad links omlaag. Dit
pad langs de meanderende Geul blijft u volgen tot bij de Drie Beeldjes. Hier gaat u links via het bruggetje over
de Geul en komt u terug naar Kasteel Schaloen vanwaar u de wandeling begonnen bent.

