Schin op Geul – Gerendal en Sousberg
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Schin op Geul – Gerendal en Sousberg
Startpunt: Gemeenschapshuis ’t Geboew, Warande 43, Schin op Geul
Lengte: 8.030 m

1. Met de rug naar de parkeerplaats, ga rechtsaf
en op de kruising weer rechtsaf.
2. Negeer een zijweg links en ga meteen daarna
linksaf over de veldweg langs de voetbalvel‐
den en het verharde speelveld.
3. Ga bij een zitbank linksaf over een bruggetje
en via draaihekjes het weiland in. Volg het
pad middels draaihekjes door de weilanden.
4. Verlaat het weiland via een draaihekje en
loop over het voetpad, gelegen tussen de wei‐
landen.
5. Ga rechtsaf op de T‐splitsing over de veldweg.
Deze maakt bij zitbank een bocht naar links.
Negeer meteen hierna een wandel‐/fietspad
rechts, afgesloten met een klaphekje en een
wildrooster. De veldweg wordt een asfaltweg.
6. Op de T‐splitsing, ga rechtsaf over de voor‐
rangsweg. Neem meteen daarna de eerste
weg linksaf.
7. Loop rechtdoor langs de aan de rechterkant
gelegen parkeerplaats. Negeer een weg
rechts.
8. Op de Y‐splitsing, ga linksaf over het graspad.
Negeer een pad links. Het graspad wordt een
veldweg.
9. Blijf deze veldweg geruime tijd langs de bos‐
rand volgen.
10. Ga aan het einde, bij een links gelegen veld‐
weg en trappenpad, rechtsaf. De veldweg
wordt een asfaltweg.
11. Ga linksaf op de T‐splitsing.
Het Gerendal is een natuur‐ en wandelgebied
en betreft met name een ruim drie kilometer
lang asymmetrisch droogdal, gelegen tussen
het Geuldal in het noorden bij Schin op Geul
en het plateau van Margraten bij Scheulder in
het zuiden. Aan de oostzijde van het dal ligt
een doorlopende en steile beboste kalkrijke
helling. De bossen worden op enkele plekken
onderbroken door soortenrijke kalkgraslanden
met talrijke soorten orchideeën. Achter deze
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helling met heuvelrug ligt een klein dal met
daarachter de Sousberg en de Keutenberg.
Aan de westzijde van het Gerendal ligt onder
andere het Sint‐Jansbosch.
Het Gerendal is landschappelijk nog erg gaaf
en bovendien erg stil aangezien er geen auto‐
verkeer is toegestaan.In het centrale deel van
het dal ligt de Orchideeëntuin. Deze tuin, die
geopend is in de bloeitijd van de orchideeën
(mei/juni), is aangelegd om een te druk bezoek
van orchideeënrijke bossen en weiden te voor‐
komen. Niet alleen de grote collectie orchidee‐
ensoorten, maar ook de vergezichten zijn er
interessant.
Het grootste deel van het Gerendal, zo'n 225
ha, is eigendom van het Staatsbosbeheer. Ook
de Vereniging Natuurmonumenten heeft hier
eigendommen, met name het Oombos. Stich‐
ting Het Limburgs Landschap heeft twee kleine
terreinen in eigendom, ingeklemd tussen ter‐
reinen van Staatsbosbeheer, en samen nog
geen hectare groot.
De kalkgraslanden op de hellingen worden
deels begraasd door schapen, deels gemaaid.
De bossen worden deels beheerd als opgaand
bos, deels als hakhoutbos. Dat laatste bostype
is relatief kostbaar qua onderhoud, maar lijkt
veruit het meest op de historische situatie en
herbergt kalkminnende plantensoorten die in
als opgaand bos beheerde percelen op den
duur verloren gaan.
12. Ga rechtdoor op de driesprong bij waterput
en veldkruis. Na enige tijd wordt de asfaltweg
een veldweg. Blijf deze weg rechtdoor vervol‐
gen.
13. Op de driesprong, ga linksaf de stijgende
veldweg omhoog.
14. Negeer helemaal bovenaan, bijna op het ein‐
de, een bospad links.
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15. Op de T‐splitsing, ga rechtsaf over de veld‐
weg.
16. Neem na ongeveer 100 meter de eerste weg
linksaf.
17. Negeer een bospad links.
18. Neem op de kruising van wegen bij een grote
boerderij (Hoeve Berghoven) het smalle wan‐
delpad linksaf. Dit wordt na enige tijd een
brede veldweg.
Berghof (Limburgs: Berghäöf) is een buurt‐
schap ten westen van Wijlre in de gemeente
Gulpen‐Wittem. De buurtschap ligt boven op
het plateau van Margraten achter de Keuten‐
berg en is vanuit Wijlre via de steile Doode‐
mansweg te bereiken. Typerend voor Berghof
zijn de grote carréboerderijen, gebouwd van
mergelsteen. Bij eentje staat nog een oud
bakhuis.
*** Indien u de lus over de Sousberg niet wil
maken, negeer dan alle zijwegen en blijf de
veldweg geruime tijd bergaf volgen. Bij de eer‐
ste bebouwing (Hotel Bemelmans) wordt dit
een klinkerweg. Negeer een zijweg rechts en
loop verder rechtdoor omlaag. Vervolg de rou‐
te bij nummer 24. ***
19. Negeer de eerste zijweg rechts en ga rechtsaf
bij de volgende. Dit wordt eerst een smal
paadje dat vervolgens het bos inloopt.

De Sousberg is een heuvel en ligt ten zuiden
van Strucht en Schin op Geul, ten zuidwesten
van Schoonbron en Engwegen, ten noordwes‐
ten van de Keutenberg en op ongeveer 1,5 ki‐
lometer ten noorden van Berghof. Ten westen
ligt het Gerendal.
De Sousberg is een uitloper van het plateau
van Margraten dat verder richting het zuiden
gelegen is. De top van de Sousberg is bebost.
De Geul komt uit het zuidzuidwesten en maakt
met het Geuldal een knik om de Sousberg
heen richting het westnoordwesten.
20. Negeer in het bos alle (kleine) zijpaadjes en
blijf het bospad volgen. Bij het verlaten van
het bos wordt dit een graspad.
21. Ga bij een klaphekje rechtsaf het weiland in
en volg het graspad.
22. Verlaat het weiland via een volgend klaphekje.
Negeer een graspad links en blijf de veldweg
volgen. Dit wordt een klinkerweg.
23. Ga rechtsaf op de omgekeerde Y‐splitsing.
24. Negeer een zijweg links en loop verder recht‐
door.
25. Ga rechtsaf over de voorrangweg.
26. Ga linksaf (Breeweg) en vervolgens de tweede
weg linksaf terug naar het beginpunt.

[Cafés/horecagelegenheden: D’n Ieskraom (indien aanwezig), Hotel Bemelmans, Hotel‐Brasserie De Her‐
bergier, Café A ge Pannes]
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