Kribkeswandeling Schin op Geul
Afstand: ca. 6 km
Start: Parkeerplaats Ljubljanaplein, 6305 AW Schin op Geul
Verlaat de parkeerplaats en sla rechtsaf (negeer zijweg) naar Gemeenschapshuis ’t Geboew. Hier vind u het
eerste kribke. Na het verlaten van ’t Geboew gaan we rechtsaf en op kruising weer rechtsaf. Volg de
Mauritiussingel tot op T-splitsing aan het einde (negeer zijpaden) en ga linksaf de Geulbrug over. Net voor
de versprongen kruising is rechts de ingang naar hotel Salden. Hier vind u het volgende kribke.
Hotel restaurant Salden: Dit sfeervolle Limburgse hotel restaurant heeft gastvrijheid hoog in het
vaandel staan. Geniet van heerlijke bourgondische gerechten en smaakvolle ‘to go’ mogelijkheden
waaronder soepen, warme wafels of een heerlijke puntzak frites. Neem een kijkje in de boutique
winkel of geniet van het prachtige uitzicht.

Op de versprongen kruising gaan we naar links de Graafstraat in maar bekijk eerst het kribke van Club 77.
Loop ook de St. Martinuskerk binnen voor het volgende kribke. Na het verlaten van de kerk vervolgen we
onze weg naar rechts, blijf rechtdoor lopen en negeer de zijweg naar rechts. Op de 3-sprong met het
wegkruis lopen we rechtdoor de doodlopende weg in en komen langs café ’t Graefke. Hier vind u op de
parkeerplaats wederom een prachtig kribke.
Trattoria ’t Graefke: Bij Trattoria ‘t Graefke waant u zich even in
Italiaanse sferen gecombineerd met Limburgse gezelligheid. Aan de
rand van het bos en aan de oever van de Geul gelegen kunt u hier op
vrijdag, zaterdag en zondag genieten van heerlijke afhaalgerechten
of ‘to go’ soepen, dranken en andere lekkernijen.
Bij het bord einde bebouwde kom van Schin op Geul, links aanhouden
het brede pad omlaag richting de Geul. Negeer de brug links (de Heerlijkheid). Blijf circa 800 meter
rechtdoor lopen op de rechteroever van de Geul tot aan de volgende brug bij de calvariegroep de Drie
Beeldjes.
De Drie beeldjes: Aan het einde van de fraaie laan Schaloens voetpad pronken ‘De Drie Beeldjes’.

Deze calvariegroep bestaat uit houten kruis met Christus op een hardstenen niskapelletje voor de H.
Rochus, geflankeerd door twee kapelletjes met beelden van Maria (links) en Johannes (rechts). De
legende vertelt dat de Drie Beeldjes geplaatst zijn in opdracht van de heer van kasteel Schaloen.
Een heerlijke plek voor bezinning en rust.

Ga de brug over door de beukenlaan. In de bocht naar rechts heeft u links een mooi zicht op kasteel
Genhoes en links op kasteel Schaloen.
Kasteel Schaloen: In 1381 wordt het huis voor het eerst vermeld. In 1575 werd het kasteel als gevolg van
oorlog en brand verwoest. In 1656 begon men met de herbouw met behulp van de overgebleven
fundamenten. In 1700 werden de stallen en het poortgebouw erbij gebouwd. Een prachtige plek om even
rond te kijken.
Op het einde van de beukenlaan linksaf, langs de kasteeltuin Oud Valkenburg tot op de Oud
valkenburgerweg die we oplettend oversteken. Loop rechtdoor de veldweg in en volg deze weg rechtdoor
tot aan de Sint Jansboskapel die rond 1915 is gebouwd.

Sint Jansboskapel: De Sint Jansboskapel is een kapel in Oud Valkenburg. Deze

veldkapel in neogotische stijl, is opgetrokken uit kalksteen en wordt bedekt met een
zadeldak. In de gevel is boven de ingang een vierpas als motief gebruikt ter versiering,
op de twee hoeken van de voorgevel bevinden zich twee pinakels en de gevel wordt
getopt door een stenen kruis.
Bij de kapel linksaf en op de driesprong weer linksaf. Bij de volgende driesprong rechtsaf
langs klaphek het fietspad volgen. Na het hek op de T-splitsing linksaf, deze weg rechtdoor blijven volgen
tot aan de doorgaande weg Oud Valkenburg. Bij transformatorhuisje gaan we rechtsaf waarna we de
woonkern Strucht (Schin op Geul) binnen lopen. Volg Strucht circa 200 meter rechtdoor en negeer de
zijwegen tot aan het volgende kribke direct achter eetcafé San Blas op huisnummer 75 naast de voordeur.
Vervolg Strucht nog circa 450 meter rechtdoor en ga na hotel restaurant de Herbergier, rechtsaf de
Grachtstraat in. Op driesprong links aanhouden en rechtdoor tot hotel Bemelmans aan het einde van Schin
op Geul voor de bezichtiging van het volgende kribke.
Hotel Bemelmans: De ligging van Hotel Bemelmans, onder aan de Sousberg in Schin op Geul is zelfs
voor Limburgse begrippen bijzonder te noemen. Een plekje met een geheel eigen charme. De
perfecte uitvalsbasis voor dat lekker verwenweekendje, een weekje heerlijk wandelen of een paar
daagjes fietsen. Het hotel is geopend voor gasten maar biedt geen ‘to go’ mogelijkheden.

Na de bezichtiging dezelfde weg terug tot op de doorgaande weg
en bij de Herbergier rechtsaf richting Panhuis. Bij de
voetgangersoversteekplaats met knipperlicht komen we bij eetcafé
A gen Pannes. Hier steken we over en zijn we aangekomen bij het
volgende kribke gelegen naast Frater Venantius.

Frater Venantius: In Schin op Geul staat het bronzen beeld van Frater Venantius. Deze zingende
frater, een typetje van cabaretier Wim Sonneveld bezorgde het dorp in de jaren vijftig van de vorige
eeuw landelijke bekendheid.

We negeren de zijweg en vervolgen de grote weg rechtdoor om na circa 130 meter bij The Sjin aan de
linkerzijde te komen. Wanneer u hier het voetpad naar de veranda volgt ontdekt u in de veranda een
prachtig kribke.
B&B the Sjinn: Dit sfeervolle Boutique Hotel tussen de Limburgse Heuvels verzorgt service op maat!
Elke gast wordt hier van A tot Z in de watten gelegd. Zij bieden afhaalmogelijkheden voor ontbijt,
lunch of brunch en hebben ook van donderdag t/m maandag tussen 12.00 en 17.00 uur een ‘to go’
optie voor een heerlijk stukje vlaai, een broodje of (warme) dranken.

Vervolg na The Sjin uw weg aan de linkerzijde van de weg rechtdoor naar Schoonbron. Houdt rekening met
wegwerkzaamheden. Negeer na de Geul het pad naar links. Op de versprongen kruising met links vind u in
de Mariakapel (bevrijdingskapel) het volgende kribke.
Maria kapel in Schoonbron: Schoonbron is een gehucht aan de grote weg tussen Strucht en Wijlre.
De naam zou teruggaan naar de zuivere bronnen, die hier uit de grond borrelen, door de beemden,
richting Geul. Op een driesprong, tussen een aantal oude boerderijen, staat deze Mariakapel uit 1945
gebouwd van Kundersteen. Ze is gebouwd uit dankbaarheid voor het goed doorkomen van de 2e
wereldoorlog.

Vervolg na de kapel uw weg naar links de Hoogbeekstraat in. We lopen Schin op Geul weer binnen en gaan
op de kruising linksaf, de Schoonbronstraat (Le Boulevard de Sjin) in tot aan het kribke ter hoogte van
huisnummer 12. Na het bezichtigen van het kribke draait u om en gaat u weer terug naar de kruising
linksaf de Hoogbeek weer op. Deze weg volgen tot aan de versprongen kruising bij de kerk. Hier gaan we
Linksaf de Tolhuisstraat in en na de Geul rechtsaf de Mauritiussingel die we volgen tot op het kruispunt
(paden naar rechts negeren). Op het kruispunt aangekomen gaan we linksaf en zijn we aangekomen bij het
startpunt.
Wij hopen dat jullie hebben genoten van deze mooie kribkesroute en wensen jullie alvast hele fijne
feestdagen toe en een gezond en gelukkig 2021. We zien jullie graag terug voor één van onze andere
wandel- of fietsroutes: www.visitzuidlimburg.nl/routes.
Deze wandeling is een uitgave van Visit Zuid-Limburg. De informatie hierin wordt verstrekt zonder aansprakelijkheid onzerzijds. Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

