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TeVoet Wandelroute 038: Schin op Geul (L)  

Deze rondwandeling is gemaakt door Diny van Faassen en Rob van der Meer. 

 

Start- en eindpunt: station Schin op Geul.  

Bereikbaarheid OV: stoptrein vanuit Maastricht en Heerlen, 2x per uur. 

Lengte: 11 km, waarvan ca  75 % onverhard.  

Horeca: in Schin op Geul en eetcafé Viva La Vink 

 

 

 
 

 

Routebeschrijving 
RA = rechtsaf, LA = linksaf 

 

De route is niet gemarkeerd. Op de website is een printbare meer gedetailleerde kaart 

beschikbaar, evenals een gpx-bestand. De route is ook beschikbaar in Routeyou 
 

1. Steek op het station Schin op Geul het spoor over richting de kerk en volg het voetpad 

(Kerkeweggetje).  

2. Aan het einde van het voetpad LA, tot op het Kerkplein. 

3. Op de kruising RA de Tolhuisstraat in.  

4. Meteen na de brug over de Geul RA. Volg dit pad met een bocht naar links.  

https://www.campingvinkenhof.nl/faciliteiten/eetcafe_viva_la_vink
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5. Voor het speelveld rechts af langs de Geul. 

6. Over het bruggetje via de stegelkes (karakteristieke draaihekjes) door het weiland.  

7. Op T-kruising RA (markering met gele paaltjes). 

8. Op grote weg  bij fietsknooppunt 39 RA. 

9. Meteen LA, richting Gerendal ( rode paaltjes). Het Gerendal is een droogdal met een 

kalkrijke bodem met talloze beschermde planten, waaronder 14 soorten orchideeën. 

10. Voetpad schuin naar links volgen (onverhard). 

11. Rechts aanhouden naar boerderij (rood-witte markering van Pelgrimspad). 

12. Links verharde weg volgen (rode paaltjes). 

13. Op 3-sprong met kruisbeeld (incl. bijzondere tekst) RA. 

14. Bij de Orchideeentuin van Staatsbosbeheer is in de wei picknick-gelegenheid. De 

Orchideeentuin is geopend van 1 mei tot 15 juni. Hier staan dan veel bloeiende 

orchideeen en andere prachtige planten. 

15. Terug naar het bovengenoemde kruisbeeld en naar rechts afslaan (rode paaltjes). Hier 

staat een informatiebord van Staatsbosbeheer. 

16. Op T-splitsing LA (rode paaltjes). 

17. Op T-splitsing RA. Nu klimt u naar het Plateau van Margraten. 

18. Volg LA het pad met de markering van het Krijtlandpad (oranje-geel) en Jacobspad 

(blauwe schelp). 

19. Op kruising met verharde weg en een hoge dode boomstronk RA. 

20. Op T-splitsing LA (blauwe paaltjes) naar beneden over holle weg door bos naar het 

dorpje Stokhem. 

21. Midden in dit stuk LA een smal onverhard pad omhoog (geel en blauwe paaltjes), 

beloond met een prachtig uitzicht. 

22. RA door Stokhem. Bij de put is een bankje onder een schaduwrijke lindeboom. 

23. Doodlopende weg in (blauwe en gele paaltjes). Dit is een kerkepad door de weilanden. 

24. Na een stegelke loopt het pad vlak langs de Geul. 

25. Op verharde weg RA de Geul blijven volgen.  

26. Langs twee campings (Gronselerput, zie infobord) en Gele anemoon, de Geul blijven 

volgen tot in het gehucht Engwegen.  

27. Op verharde weg RA.  
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28. Op kruising met de grote weg in Schin op Geul LA.  

29. Eerste weg RA, de Breeweg in.  

30. Voor de kerk LA 

31. Na de kerk RA voetpad naar het station (doodlopend, Kerkeweggetje) volgen.  

 

 

 


