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Schin op Geul – Oud‐Valkenburg 
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Schin op Geul – Oud‐Valkenburg 
 
 
Startpunt: Gemeenschapshuis ’t Geboew, Warande 43, Schin op Geul 
Lengte: 4.470 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 en ga daarna de eerste 
weg  rechtsaf;  dit  is  een  breed  en  verhard 
wandel‐/fietspad. 

8. Ga linksaf op de T‐splitsing en blijf het verhar‐
de pad volgen. 

9. Ga  rechtsaf  op  de  kruising  en weer  rechtsaf 
op de volgende kruising bij Mariakapelletje en 
zitbank. Negeer een zijpad rechts. 

10. Steek op de kruising de voorrangsweg  recht‐
door over en  loop de verharde, door bomen 
omzoomde laan in. 

11. Op  de  viersprong  bij  Kasteeltuin  Oud‐
Valkenburg  en  kasteel  Schaloen,  ga  rechtsaf 
over  het  brede  wandel‐/fietspad.  Het  pad 
buigt naar links. 

 
Kasteel  Schaloen  was  oorspronkelijk  een 
woondonjon  (verdedigingsburcht)  waarvan  de 
oorsprong  terug gaat  tot de  veertiende  eeuw. 
Tijdens  de  tachtigjarige  oorlog  (1575)  brandt 
het helemaal af en het duurt tot 1656 voordat 
het  kasteel  is  herbouwd. Architect  Pierre  Cuy‐

pers  geeft  er  in  1894  de  huidige  fraaie  vorm 
aan. 
Vele adellijke geslachten hebben het kasteel  in 
hun  bezit  gehad.  In  1933  verlaat  Frédèric  de 
Villers‐Masbourg  d’Eclaye  als  laatste  adellijke 
bewoner  het  kasteel.  Langzaam  raakt  het  ge‐
bouw  in  verval.  In 1985  komt het  in bezit  van 
Cor  Bot,  die met  veel  liefde  het  kasteel  en  de 
bijgebouwen heeft gerestaureerd. 
De  huidige  molen  (Sjloensmeule)  dateert  uit 
1656. 
 

12. Steek bij de calvariegroep De Drie Beeldjes het 
bruggetje  over  de  Geul  over  en  ga  rechtsaf. 
Het pad gaat verder door een klaphekje. 

 
De  calvariegroep  bekend  onder  de  naam  De 
Drie Beeldjes stamt uit 1739 en werd hier, vol‐
gens  de  overlevering,  geplaatst  door  de  heer 
van Schaloen. Dit gebeurde op aanraden van de 
kluizenaar  omdat  zijn  paarden,  door  toedoen 
van  boze  geesten,    schichtig  werden  bij  het 
oversteken van Geul. 
Christus  aan  het  kruis wordt  geflankeerd  door 
Maria en door Johannes de Evangelist. In de nis 
onder het kruis staat een beeldje van de H. Ro‐
chus, een heilige die veelvuldig werd aangeroe‐
pen als de  pest uitbrak. 
In  1969  werden  de  originele  beelden  helaas 
ontvreemd. 
 

13. Ga bij de Y‐splitsing  rechtdoor over het wan‐
delpad langs de Geul. Blijf dit pad geruime tijd 
volgen. 

14. Negeer  na  een  vakantiebungalow  een  veld‐
weg en brug rechts. 

15. Aan het einde van het wandelpad, ga rechtsaf 
over de asfaltweg. 

16. Negeer  alle  zijwegen  links  en  volg  de  weg 
rechtdoor  tot  aan  de  kruising  bij  de  kerk  en 
het monument. 
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De parochiekerk van Schin op Geul is toegewijd 
aan de H. Mauritius. Deze Mauritius was aan‐
voerder van het vermaarde Thebaanse legioen. 
Hij weigerde het legioen in te zetten bij de ver‐
volging van de Christenen en werd daarom ter 
dood gebracht (circa 300 na Chr.). 
De  H.  Cornelius  wordt  in  deze  kerk  bijzonder 
vereerd. Cornelius werd  in 251  tot paus geko‐
zen en  stierf  twee  jaar  later als martelaar. Hij 
wordt  vereerd  en  aangeroepen  om  bescher‐
ming en voorspraak bij vooral “geestesziekten”. 
De  jaarlijkse verering  ligt rond zijn feestdag op 
16 september.  
Hoewel beide heiligen duiden op een oorsprong 
van de parochie ver vóór het jaar 1000 – waar‐
schijnlijk  ontstaan  uit  een  afsplitsing  van  de 
uitgestrekte  parochie Meerssen  –  dateert  een 
eerste  schriftelijke  aanduiding  van  Schin  op 

Geul (door recente onderzoeke), uit 1147, als de 
Luikse  bisschop  Hendrik  van  der  Leyen  de 
proosdij  van  Meerssen  machtigt  voortaan  de 
zielzorger van “Schinna” te benoemen.  
 
Het  tegenwoordige  kerkgebouw,  in  oorsprong 
een pijlerbasiliek,   bestaat uit een zeer oud ge‐
deelte  (elfde  eeuw)  en  een  in  1926  tot  stand 
gekomen neo‐romaans gedeelte. 
Aan de zuidzijde van het oude gedeelte zijn nog 
enkele oude grafstenen  (1611  tot 1758)  te be‐
zichtigen. 
 

17. Ga rechtsaf op de kruising. 
18. Steek de Geulbrug over  en neem  de  tweede 

weg rechtsaf, terug naar het beginpunt. 
 

 
 
 
[Cafés/horecagelegenheden: D’n Ieskraom (indien aanwezig), Brasserie Kasteel Schaloen, Café ‘t Graefke, 
Eetcafé De kleine Koning] 


