Wandelroute
Kerken en kastelen tussen Valkenburg en Schin op Geul
Duur: ca. 3 uur
U vertrekt vanaf de parkeerplaats voor Kasteel Oost aan de Oosterweg. Naar het kasteel kijkend gaat u naar
rechts en na ongeveer 60 meter gaat u naar links via het voetpad tot over de Geulbrug.
Kasteel Oost
In 1563 werd Kasteel Oost genoemd als hoeve en in 1587 als kasteel, toebehorende aan drossaard van het land
van Valkenburg. Van het oude gedeelte resteren nog de westelijke vleugel en het verbindingsstuk met de
hardstenen vensteromlijstingen. De posten van het smeedijzeren toegangshek zijn bekroond met
wapenleeuwen.
Langs dit pad ligt links het park van Kasteel Oost en het kleine dierenparkje. Op de T-splitsing gaat u links langs
de Geul. Bij de volgende T- splitsing, na ca. 60 meter, neemt u het pad naar rechts. Dit volgt u tot het eind van
de grote visvijver, waar u op de Y-splitsing naar rechts gaat. Nadat u de parkeerplaats gepasseerd bent nadert u
de provinciale weg, waar u naar rechts gaat. Na 100 meter gaat u naar links over de Sibbergrubbe. Op de hoek
ligt Parkhotel Rooding, dat ooit een klooster is geweest en er achter ligt het Sprookjesbos.
Ongeveer 80 meter verder gaat u links via een stegelke en een smal pad omhoog. (geel paaltje) Dit pad,
gedeeltelijk trappenpad, slingert zich door de mooie Biebosch heen. Op de T-splitsing gaat u links omlaag. Het
pad daalt tot aan de bosrand en op de kop van een weiland. Vanaf hier heeft u een prachtig uitzicht over OudValkenburg met zijn oud kerkje en het erachter gelegen Kasteel Genhoes en even naar links 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.
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 in bezit van Vereniging Natuurmonumenten maar is niet
te bezichtigen.
U kunt eventueel via het stegelke door het weiland omlaag naar de St. Jansboschweg. Mooier is als u op de kop
van het weiland het pad, dat naar rechts omhoog draait, blijft volgen. Na enig slingeren door het bos en weiland
komt u via enkele trappen uit in de min of meer Holle Weg, de St.Jansboschweg waar u naar links gaat.
Inmiddels bent u in het St.Jansbosch aangekomen. Dit bos is in het voorjaar bedekt met prachtige
voorjaarsbloeiers.
Naar beneden dalend passeert u het uit mergel gebouwde St. Janskapelletje. De veldweg mondt uit op de
provinciale weg Oud-Valkenburg waar u naar rechts gaat. Voor u ligt de fraaie Lindelaan, waarachter Kasteel
Schaloen, en de Sjloensmolen ligt. Links voor het kasteel ligt ook de Kasteeltuin Oud-Valkenburg. Rechts op de
hoek, in de mooie oude mergelboerderij, is ASP Adventure Sport Promotion gevestigd. Even verder ligt het uit
de 11e eeuw daterende oude H. Johannes de Doper kerkje.
H. Johannes de Doper
Een van de alleroudste kerken van Zuid-Limburg. De kerk is gebouwd in Romaanse stijl en stamt gedeeltelijk uit
de 11e eeuw. Ook in deze kerk is een bijzondere vorm van kruiswegstaties te bewonderen.
Als u het doodlopende weggetje links van de kerk even volgt dan ziet links een echte slothoeve uit de 18e eeuw
en aan de rechterkant ligt Kasteel Genhoes het oudste kasteel van Valkenburg. U vervolgt uw wandeling door
tegenover het kerkje het pad naar rechts, langs hotel Valkennest, te nemen. Direct achter de parkeerplaats
neemt u het pad naar links achter de tuinen door. Dit pad mondt even verder weer op de provinciale weg uit,
waar u naar rechts gaat. Na ca. 150 meter gaat u naar links over de Veeweg. Bij de vier knotwilgen neemt u het
smalle pad naar links langs deze wilgen. U blijft het pad via enkele stegelkes door de weilanden volgen. Bij het
voetbalveld nadert u Schin op Geul en u gaat op de verharde weg naar links over de Mauritiussingel. Op de T-

splitsing gaat u naar links over de Geulbrug naar het kerkplein. Hier loopt u naar links en u passeert de kerk van
Schin op Geul. De weg heet inmiddels Graafstraat.
H. Mauritius
R.K. kerk uit de 17e eeuw met Romaans schip en laat-gotische gewelven.
Onderweg passeert u een gietijzeren wegkruis. De weg gaat op het einde over in een voetpad en u gaat op de Ysplitsing naar links omlaag over het Oostervoetpad langs de meanderende Geul. Als u wilt kunt u rechtdoor gaan
langs de Geul en nadert u aan het einde van dit pad de parkeerplaats van Kasteel Oost.
Let op: Als u nog meer wil genieten, dan gaat u ca. 40 meter voor de Geulbrug op de Y-splitsing scherp rechts
omhoog langs het gele paaltje. Boven steekt u de onbewaakte overweg over. (let goed op aankomende treinen).
U steekt over en gaat via het trappenpad verder omhoog. Vanaf hier heeft u een schitterend uitzicht vanaf de
tegenover liggende heuvelrug op Oud-Valkenburg met haar oud kerkje en kastelen. Naar links in de verte ziet u
Schin op Geul en verder weg Wijlre in het dal van de Geul. Boven aan het pad, voor u, ligt de Dölkesberg
(kauwtjesberg). In deze krijtrots nestelen graag holen broedende vogels. Tot voor kort heeft hier nog een
persoon in een Grot gewoond en geleefd.
Ca. 10 meter voor de rots gaat u bij het gele paaltje naar links over het smalle pad. Op de volgende splitsing
ligt rechts, na ongeveer 25 meter een ondiepe rots, ontstaan door het ontginnen van mergel. Hier ziet u in de
verticale mergelwand ook nog enkele geologische orgelpijpen. Het smalle pad mondt snel uit op een breder pad
dat rechts omhoog gaat. (rood paaltje). Dit pad nadert weldra De Kluis.
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 loopt nu naar links en gaat via de 2 meter brede pad omlaag. U blijft dit slingerende- en doorgaande pad, dat
over de spoorbrug gaat, volgen tot beneden aan de Drie Beeldjes.
Drie Beeldjes
De Drie Beeldjes stellen een zogeheten Calvariegroep voor. Christus aan het kruis geflankeerd door zijn moeder
Maria en zijn lievelingsleerling Johannes de Evangelist. In het nisje aan de voet van het kruis staat een klein
beeldje van Sint Rochus, de heilige die werd aangeroepen tegen de pest. Volgens de legende werd de groep hier
geplaatst in opdracht van de heer van Kasteel Schaloen. Overigens zijn de beeldjes niet meer origineel, zij zijn
ontvreemd.
Hier gaat u rechts af over de Oosterweg in de richting van Kasteel Oost. Links langs de Geul ligt de St.Jansbron
waar de kluizenaar vroeger vanaf de Kluis boven op de Schaelsberg zijn water kwam halen. Hier stroomt ook het
water van de molentak, waarmee de Sjloenmolen aangedreven wordt, weer terug in de Geul.
Na heerlijk genoten te hebben, van de vele variëteiten die deze wandeling u geboden heeft, komt u weer terug
op de parkeerplaats bij kasteel Oost waar u begonnen bent.

