Schin op Geul
Lengte: ± 19 km; ± 4 uur, zware wandeling.
Startpunt: Station Schin op Geul.

Route van 19 kilometer fantastisch groen met onderweg
mooie vergezichten.
In het voorjaar zijn vooral de wilde orchideeën in het
natuurreservaat het Gerendal een fantastische ervaring.

1 9 Hierna het eerste pad scherp RECHTS.

1 Verlaat hotel Heuvelzicht en loop LINKS naar beneden

2 1 Onder op de 3-sprong LINKSAF en na 10m LINKS

het spoor over.

2 Onder bij de kerk RECHTDOOR de Tolhuisstraat in.

2 0 In het bos bij het bord Natuurreservaat RECHTS
aanhouden.

aanhouden!

2 2 Op de schuine T-splitsing met kapel LINKSAF het bos in
en weer uit.

3 Na 500m bij een T-splitsing LINKSAF en tegenover
nr.3 RECHTSAF de Engwegen in.

4 Direct voor nr.9 gaat u LINKSAF het smalle voetpad in

2 3 Nadat de beboming rechts van u volledig is verdwenen
het eerste pad schuin RECHTS in en na 100m op een
4-sprong scherp RECHTS.

richting Gronselse Put.

2 4 Bij een richtingaanwijzer RECHTS St.janbosch/Biebosch.
5 Steeds RECHTDOOR het pad langs de heuvelvoet volgen
(dus niet door de weilanden).

2 5 Boven maakt het pad een hoek naar links.

6 Na 1700m komt u bij een verharde T-splitsing.

2 6 Op de 4-sprong bij de bosrand RECHTDOOR.

7 Ga LINKSAF en na 50m bij nr.71 RECHTSAF.

2 7 Na een bocht naar links en rechts gaat u op een
4-sprong RECHTDOOR (geel).

8 Nu Na 100m bij een kruis het eerste pad schuin LINKS.
2 8 Beneden bij de verharde weg RECHTSAF en
9 Na 1400m op een T-splitsing RECHTSAF (geel paaltje).

bij de voorrangsweg weer RECHTSAF de Oude
valkenburgerweg in.

1 0 Ga nu op de tweede 4-sprong LINKSAF en dan op de
eerste 4-sprong RECHTSAF bij een kruisbeeld.

1 1 Na 1300m komt u bij een verharde weg en gaat

2 9 Tegenover nr.8 LINKSAF een voetpad in.
3 0 Bij de verharde weg LINKSAF en na 10m RECHTSAF.

RECHTSAF de Scheulderdorpstraat in.

3 1 Neem nu de eerste afslag RECHTSAF (rood/groen) en bij
1 2 Neem de eerste weg scherp RECHTS, de Gerendalsweg.

de vijver LINKSAF.

1 3 Volg deze weg die een pad wordt omlaag het dal in.

3 2 Nu het pad rechtdoor volgen en bij de geul RECHTSAF.

1 4 Na 1km wordt deze weer verhard en u passeert links

3 3 Ga de eerste brug over en RECHTSAF.

een boerderij.

3 4 Volg de geul zo dicht mogelijk stroomopwaarts.
1 5 Bij de volgende boerderij rechts van u gaat u RECHTSAF
het pad in.

1 6 Op de Y-splitsing LINKS aanhouden, langs de bosrand.
1 7 Na 1km bij de verharde weg LINKSAF en dan het eerste
pad RECHTSAF het bos in (rood/wit).

1 8 Als u uit het bos komt RECHTDOOR en verderop weer
het bos in en uit.

Hotel Heuvelzicht is onderdeel van de HeuvellandHotels.

3 5 Na 1500m bij een verharde weg RECHTSAF.
3 6 Na de kerk op het kerkplein LINKSAF naar het station.

Hotel-Restaurant Heuvelzicht
Vinkenbergstraat 22, 6305 PJ Schin op Geul
T. 043 - 459 8181
info@heuvelzicht.nl www.heuvelzicht.nl

www.heuvellandhotels.nl

