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PEERKEPAD ZUIDWAARTS: VAN TILBURG NAAR WITTEM 168 km 
 

Deze route wijkt voor de etappes 3 t/m 7 voor een deel af van de hoofdroute noordwaarts. Door de varianten   
van de zuidwaartse route te koppelen aan delen van de noordwaartse route zijn er vijf rondwandelingen 
mogelijk. Ze staan in een apart hoofdstuk beschreven. 

Waar toelichtingen bij bezienswaardigheden ontbreken staan ze in reeds uitgegeven boekjes. Hieronder wordt 
met een ● verwezen naar de bladzijde in het meest recente uitgave van PeerkePad, van uitgeverij TIC. Uiteraard 
komen ze terug in de nieuwe uitgave die medio 2023 te verwachten is. De routekaartjes in de oude boekjes zijn 
nog wel oriënterend, maar kloppen niet meer altijd.  

 
1. Petrus Donderspark – Oisterwijkse bossen (15 km.) 
Uit het Peerke Donderspark komend gaan we rechtsaf en nemen de eerste straat rechts: Moerstraat en op 
een Y-splitsing gaan we rechts, en na het eerste huis schuin links een graspad op dat uitkomt op de Rugdijk. 
Die steken we over en gaan langs Gamma Bouwcentrum de Bundersestraat op. Na 900 m buigt de weg naar 
rechts; 300 m verder, direct na het bord ‘bebouwde kom Tilburg’, gaan we links het fietspad op. Bij verkeers-
lichten steken we over en nemen het fietspad met trottoir naar links: het Ridderhofpad. Via een viaduct 
steken we de ringweg N281 over en wandelen verder tot aan het kruispunt met ‘Hazennest Oost’. Hier gaan 
we rechtsaf . Na een S-bocht negeren we de afslag naar rechts en lopen rechtdoor, met rechts van ons een 
bos. Plm 100 m vóór een spoorweg gaan we linksaf. Dit fietspad gaat door een tunneltje en komt uit op een 
straat, de Kraan. Hier gaan we rechtsaf en volgen de Kraan tot vóór een kerk . We steken over en gaan links 
langs die kerk, een parkeerplaats en een bushalte. Dan gaan we links de Burg. Storimans-laan in en nemen de 
eerste weg rechts: Mariahof. We bereiken een alleenstaande toren (● blz 100; kijk ook op de achterkant van 
het schilderij dat links in de toren hangt!) (5,5 km) 
 

Vanuit de toren gaan we linksaf een voetpaadje op langs het kerkhof. Meteen bij een boom op een Y-splitsing 
gaan we rechtsaf en komen op een straat die we even links ingaan. We nemen dan de eerste straat rechts: de 
Burg. Rouppe van der Voortlaan, die uitkomt op de Torenhoekstraat. We gaan naar rechts, de Puccinilaan in, 
steken schuin naar links de grote rotonde over, wandelen rechts langs Hotel De Druiventros en vervolgens 
onder de autoweg door. We komen op de Heukelomse-weg, wandelen rechtdoor en nemen de eerste weg 
naar rechts: de Laag Heukelomseweg. We gaan een spoorweg over, blijven rechtdoor wandelen en komen 
voorbij Café Mie Pieters. (8 km) 
We steken de Voorste Stroom over. De weg, die nu Sparrendreef het, brengt ons vóór een bos bij enkele 
zitbanken. We gaan rechtdoor over het bospad met een fietspad ernaast en komen eerst bij  wandelknoop-
punt (knp) 98; we gaan nog 600 m verder rechtdoor tot knp 12. Hier gaan we links het paadje op richting knp 
13. Na 600 m nemen we het pad naar rechts en komen direct daarna bij een verkeersweg die we voorzichtig 
oversteken naar de witte kapel O.L.Vrouw van Vrede. (10 km) 
We lopen rechts daarvan via Stokeind landgoed Hooge Braaken op. Na 40 m, bij knp 13, gaan we links het 
natuurgebied Oude Hondsberg in en volgen de rode paaltjes. We steken, rechtdoor gaand, het beekje de 
Reusel over. Op een T-kruising vóór een slagboom gaan we linksaf en komen via een smal paadje op een 
breder pad met fietspad. We gaan hier naar rechts en blijven rechtdoor 1,5 km een fietspad volgen tot een T-
kruising. Rechts ligt Boshuis Venkraai.(13 km) 
Hier gaan we linksaf tot knp 41 en gaan dan rechtsaf naar knp 68 en vervolgens 67 en gaan dan naar rechts 
langs de Staalbergven naar knp 6. Aan de overkant is de parkeerplaats van Hotel Boschoord. 
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2. Oisterwijkse bossen  – Vessem (26 km) 
Vanaf de parkeerplaats van Hotel Boschoord nemen we het voetpaadje rechts en gaan dan op een brede, 
rechte zandweg naar rechts (Adervendreef), maar na 100 m, vóór Boscafé De Rode Lelie, gaan we bij knp 71 
linksaf en wandelen langs de Staalbergven tot knp 65. Vandaaruit gaan we naar knp 28 en dan even richting 
knp 29; zodra we op de straat komen, de Scheibaan, volgen we die slechts 60 m naar rechts en slaan dan 
linksaf de Duinenweg op. Die volgende wij tot het einde voorbij een camping. . Daar gaan we naar rechts en 
100 m verder naar links.. Dit bospad buigt naar rechts en we nemen dan het eerste pad naar links door een 
klaphekje en steken de Rosep over. Na 100 m op de T-kruising lopen we naar rechts. Het pad buigt naar links 
en komt langs een mooi uitkijkpunt over het Belversven. Waar de witrode markering links afbuigt gaan wij 
rechtdoor en komen op een fietspad dat we rechtdoor volgen, met links een grote heidegebied (Kampina). 
Dat volgen we tot fietsknooppunt 87. Daar gaan we naar links richting fietsknooppunt 46, over een 
veerooster. Het fietspad maakt een bocht naar links en op een T-splitsing gaan we rechts een karrenspoor op. 
We gaan door een ijzeren hek 500 m verder buigt het pad naar rechts en 300 m verder naar links. Nog eens 
300 m verder gaan we omhoog een dijkje op en gaan na een klaphek schuin rechts over een brug. We 
passeren nogmaals een brug met een stuw en gaan bij knp 24 rechts een 1 km lang pad op met links 
weideland. We komen uit bij knp 23, bij een picknickbank aan de Logtse Baan. (6,5 km) 
We steken deze klinkerweg schuin links over, gaan door een klaphek en gaan linksaf het dijkje op. Dit dijkje 
buigt rechtsaf en we blijven het volgen ook als dat naar rechts afbuigt, langs een bosrand. Op de hoek van een 
bosje gaan we linksaf langs de Beerze. Op een straat steken we rechtsaf via de Viermennekesbrug de Beerze 
over. Hier is een mooie overdekte picknicktafel. We nemen het pad ertegenover en wisselen dus van oever. 
Dit pad blijven we tot Spoordonk volgen: we gaan over een vlonderbruggetje en onder een hoogspannings-
leiding door en via een halfverhard pad komen we bij een zitbank en een informatiebord .  

 

Links, aan de Kleine Beerze, ligt de Spoordonkse Watermolen (horeca,maandags gesloten).  
 

De route gaat echter rechtdoor. We steken de verkeersweg over en gaan linksaf over de Kleine Beerze en dan 
rechtsaf: Ten Bergh. Na een bocht naar links heet de weg Beerzerveld, We wandelen langs de rand van 
Spoordonk. Verder wandelend komen we bij een viaduct en gaan in een scherpe bocht rechts de taludtrap 
steil omhoog. Bovenaan gaan we rechts over het viaduct en na 50 m weer rechtsaf via een trapje steil omlaag. 
Via een smal paadje door het struikgewas steken we een straat schuin over en wandelen verder via dat 
paadje. Dat maakt een bocht naar links en gaat door een bosrand. We komen bij een huis op een straat die we 
rechtdoor volgen tot bij de witte kapel van O.L.Vrouw van de H.Eik. (● blz 84) (12,5 km) 
We vervolgen naar links de Proosbroekweg tot waar rechts het bos ophoudt. Daar nemen we het paadje door 
de bosrand naar rechts, steken links afbuigend een greppel over en lopen dan langs die greppel naar de 
verharde weg. Daar gaan we naar rechts en meteen weer linksaf over de brug over het Wilhelminakanaal. We 
gaan even rechtdoor en na vakantiewoning De Blokhut gaan we rechtsaf en meteen linksaf en lopen 1 km 
langs het omleidingskanaal van de Beerze, tot de volgende brug, bij een overdekte picknickplaats. Hier gaan 
we rechtsaf. We passeren, rechts verscholen tussen de bomen, een Theresiakapelletje. (● blz 83) 
Even verder steken we via een houten bruggetje de Kleine Beerze over. Direct daarna nemen we het zandpad 
schuin naar links, richting Middelbeers, tot we op een klinkerweg komen. Hier slaan we linksaf en steken 
opnieuw het Omleidingskanaal ‘Groote Beerze’ over en gaan hier bij knp 76 meteen rechts het graspad op 
naar knp 8. We steken de stuw over en gaan dan links naar de kasseienweg die we rechts op gaan. Op een 
rotonde in Middelbeers gaan we rechtdoor de Doornboomstraat in en passeren enkele café’s en lunchroom 
Meesterlijk. (17,5 km) 
We houden na de Doornboomstraat links aan en gaan de Kuikseindseweg op richting Vessem. Maar 100 m 
vóór het einde van de bebouwde kom gaan we rechtsaf een asfaltweggetje op: Konijnenberg. 
Deze weg wordt een zandweg, dat bij knp 57 het bos in gaat. We nemen het parallelle wandelpad rechts 
ervan, gaan  bij knp 83 rechtdoor en gaan het bos uitkomend naar rechts, naar knp 82, waar een uitkijktoren 
uit zicht biefdt over de Landschotse Heide. (19,5 km.)  
We gaan linksaf tot vóór een ven, waar we bij een picknickbank en informatiebord links afbuigen. Na 100 m 
gaan we rechts het wat slingerend pad op door de heide. We komen bij opnieuw een informatiebord bij knp 
31. We wandelen rechtdoor langs het bos, richting knp 32. Na 600 m komen we op een straat die 100 m 
verder uitkomt op een voorrangsweg. Deze weg en een fietspad steken we over, gaan even rechtdoor, maar 
bij het bordje ‘Eigen weg’ gaan we meteen rechts het paadje op door de bosstrook. Nog in het bos komen we 
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op een T-kruising, waar we linksaf gaan. Bij een wit huis met huisnr 4 gaan we rechtdoor naar knp 32. Hier 
slaan we linksaf: de weg die met een bocht naar rechts door buurtschap Donk gaat. (23 km) 
We komen op de voorrangsweg die we over het fietspad links op gaan. Deze weg, die eerst Heike heet en 
later Wilhelminastraat eindigt in Vessem op een T-kruising. We gaan rechtsaf; deze Jan Smuldersstraat buigt 
naar links en meteen naar rechts; in deze bocht ligt links de Jacobushoeve. (● blz 77) 
Als we het poortje opzij van de Jacobushoeve weer verlaten gaan we aan even naar links en dan rechts langs 
een langgevenboerderij en dan een fietspad op en komen uit bij de St.Lambertuskerk met schuin links 
ertegenover Pelgrimsherberg  Kafarnaüm. (● blz 77) (26 km) 
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3. Vessem – Achelse Kluis (30 km) 
Vanuit Pelgrimsherberg Kafarnaum gaan we linksaf langs de kerk en na de parkeerplaats rechts het paadje op 
langs de ingang van enkele huizen. We komen op de Kerkberg, gaan linksaf tot een schuine T-splitsing met 
een brede zandweg (Katerstraat). Die voert ons met een bocht naar links het bos uit naar een straat, De 
Grootakker. We steken schuin naar rechts over en wandelen bij een picknicktafel De Korstbroeken op. Deze 
weg volgen we 1 km en in een flauwe bocht naar links gaan we rechts het natuurgebied in en nemen het 
eerste paadje links over een bruggetje en gaan dan door een draaihekje schuin rechts de wei op naar een 
vlonderbruggetje, Dat steken we over en gaan richting een uitkijktorentje. We gaan rechts daarvan via een 
craaihekje het bos in, lopen linksaf langs dat torentje en volgen verder dit slingerend vlonderpad door het bos. 
We bereiken een straat, waar we even naar links gaan en vóór de brug over de Kleine Beerze gaan we 
rechtsaf. Via een toegangshek nemen we het graspad. We negeren een draaihekje naar rechts en gaan door 
een wei rechtdoor richting knp 75. De wandeltekens goed volgend gaan we richting een boerderij, maar even 
daarvóór gaan we linksaf, steken de  Kleine Beerze over en komen naar rechts op een straat. Die steken we 
over en gaan verder naar langs de Kleine Beerze naar knp 75. Hier, bij een zitbank, steken we opnieuw een 
straat over en gaan verder aan de rechterkant van het riviertje. Zo komen we in Duizel bij café de Donk.  
Hier verlaten we de Kleine Beerze en gaan links langs het café en dan links aanhoudend de Oude Kerkstraat 
op. Die lopen we helemaal uit tot een alleenstaande oude toren op een kerkhof. Hier gaan we linksaf, 
Kerkakker, en meteen na het kerkhof het paadje naar rechts: Kruisstraat. Zo komen we, naar rechts gaand, op 
het kerkplein, de Smidsplein, met de Sint Jan Geboortekerk. We steken dit plein schuin over, langs het 
beeldje van de Goei Moeder en een muziekkiosk. (● blz 67) (7 km) 
Verder wandelend naar links via de Meerstraat passeren we het toegangshek van de Duizelshof. We gaan 
schuin naar rechts over een fiets- en wandelpad langs het hek van het grote landgoed met paardenweien. We 
komen op een T-kruising met een ander fietspad. Hier gaan we even naar links en dan rechtsaf onder de 
autoweg A 67 door. Op een grote rotonde wandelen we linksom en na verkeerslichten gaan we schuin naar 
links en op het fietspad naar rechts en wandelen via ’t Hint Eersel binnen en komen daar langs de kapel van 
O.L.Vrouw van de Kempen. (● blz 75) (9,5 km) 
We lopen de langgerekte Markt over en nemen aan het eind op een Y-splitsing de weg naar rechts, richting 
streekmuseum De Acht Zaligheden: de Voortseweg, en blijven rechtdoor gaan: via de Heibloem naar de Voort 
en iets verder gaan we schuin linksaf: de Eerbrand. Waar deze weg bij een bosje en zitbank een haakse bocht 
naar links maakt, wandelen wij rechtdoor. Dit graspad maakt een bocht naar rechts en komt bij een bank uit 
op een straat: de Hooge Berkt. We wandelen naar links, steken een kruising en verderop een nieuwe rondweg 
over en wandelen Bergeijk binnen.  
 

Links, op huisnummer 16, is de woongemeenschap ‘de Hooge Berkt’. (● blz 74) 14,5 km 
 

We vervolgen de weg en gaan met een haakse bocht naar rechts: Churchilllaan en meteen linksaf: 
Nieuwsstraat. Die lopen we helemaal uit tot op het plein ‘Hof’, in het centrum van Bergeijk. 
Op ’t Hof wandelen we naar links over een parkeerplaats en komen bij Eddie’s Eetcafé (ook hotel) bij een 
schuine T-splitsing met de Eerselsedijk. Hier gaan we rechts en daarna de eerste weg links, langs een 
‘torenklok’, een ontwerp van Gerrit Rietveld. Op de Riethovensedijk nemen we de eerste weg rechts: Bucht 
die we plm. 1 km volgen door een woonwijk. We steken een verkeersweg over en vervolgen de weg die nu 
een veldweg wordt. Deze weg komt na 700 m bij een T-splitsing met een klinkerweg. Hier gaan we rechts af 
en bij een grote weg gekomen gaan we naar links. We nemen de eerste afslag links: Dorpstraat. Deze loopt 
langs de Sint-Servatiuskerk van Westerhoven (● blz 73/74) en bereikt even verder weer de grote weg. Hier 
steken we schuin naar links over en slaan de Oude Weerderdijk in, richting knp 55. 
We steken via een brug de Keersop over en gaan hier links het natuurgebied ‘Keersop en Run’ in via een 
klaphek. Het paadje steekt nog een keer de Keersop over en buigt naar rechts en verlaat weer het 
natuurgebied bij de Valentinuskapel. (● blz 72/73) (20,5 km)  
Vóór de kapel gaan we rechts, steken de Keersop weer over en komen op een verkeersweg (Weerderdijk). We  
steken over naar het fietspad, en gaan hier bij knooppunt 60 rechtsaf.  

 
Hier komt van links de noordwaartse route van PeerkePad. Wie vanaf Achelse Kluis de luswandeling 
maakt, volgt –na een bezoek aan de Valentinuskapel- vanaf hier de zuidvariant naar de Achelse Kluis. 

De zuidwaartse route gaat hier bij knooppunt 60 naar rechts via het fietspad en na 70 m gaan we naar links 
langs de afrastering van een recreatiepark en komen bij knp 55 op een T-kruising met een bredere weg (Oude 
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Borkelsedijk). We volgen die 1,5 km naar links tot Klein Borkel. Hier gaan we tegenover een boerderij naar 
links  en na 170 m naar rechts het bos in. Dit pad volgen we, zijpaden negerend, tot aan een drukke 
verkeersweg. Die steken we over en volgen langs café-restaurant Familie Suykerbuik de klinkerweg (Oude 
Dorpsstraat) die even verder naar rechts buigt.  
Op een T-splitsing gaan we rechts en na 50 m weer linksaf (Kapelweg). De weg wordt onverhard en komt na 1 
km bij knp 92. We gaan naar links: Kapellerpad. Dit klinkerpad komt uit op een schuine T-kruising. We gaan 
naar links en op de volgende T-kruising weer naar links. Deze Bruggerdijk komt uit op de Dorpsstraat in 
Borkel. We passeren de mooie witte molen Sint-Anthonis Abt en even verder de kerk met enkele café’s en 
een cafetaria. We volgen de Dorpsstraat die na een stukje bos door Schaft slingert. Na 800 m net vóór knp 73 
gaan we rechts de Grensweg op. Tegenover huisnr 14 slaan we linksaf een veldweg in. We steken 300 m 
verder een verkeersweg over. 
  

Hotel ‘De Zevensprong’ ligt aan deze weg in Achel-Statie: 800 m naar rechts. 
 

Voor de Achelse Kluis steken we dus over en gaan via een asfaltweg naar een boerderij. We zijn op 
privéterrein, maar wandelaars mogen rechtdoor gaan. We steken een bruggetje over en passeren daarmee de 
grens met België. Eventueel het hek weer goed sluiten! Her pad draait naar links en dan naar rechts langs 
struikgewas en het hek van een waterzuiveringsinstallatie. We lopen rechtdoor de klinkerweg op en 100 m 
verder gaan we bij een T-splitsing  naar links. We steken via de St.Lutgardis-brug de Warmbeek over (die in 
Nederland Tongelreep heet) en komen zo bij de Achelse Kluis. (● blz 67 en 68 helemaal!) 
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4 . Achelse Kluis – Bree (28 km) 
We gaan even terug langs de muur van het complex, steken de Warmbeek over en  gaan direct na de brug 
een paadje links in. Dit voetpad langs de Warmbeek komt uit bij een brug. We gaan hier linksaf die brug over 
en lopen 40 m rechtuit tot een Y-splitsing. Daar houden we rechts aan. We volgen deze bosweg en negeren 
een paar afslagen naar links. We wandelen door bos en langs een open veld (rechts) en komen uiteindelijk bij 
een T-splitsing met een asfaltweg. Vlak ervoor gaan we rechtsaf over een wandelpaadje parallel aan de weg 
en komen bij een brug over de Warmbeek. Aan de overkant ligt het etablissement De Bever. (2,5 km.) 
Wij gaan vlak vóór de brug linksaf een bospad op: De Oude Weier. Via dit pad steken we 100 m verder wél de 
Warmbeek over en blijven het beekje volgen. Na 400 m buigt het pad met drie gemarkeerde wandelroutes 
van de beek af en wij gaan links een smal slingerend paadje op, dat de beek blijft volgen. We komen bij een T-
splitsing met een bosweg, met links een bruggetje over de Warmbeek. Wij gaan echter naar rechts en 20 m 
verderop linksaf een zandweg op. Bij een T-splitsing met een asfaltweg gaan we linksaf en passeren de 
voormalige molen ’t Mulke (terrasje, ijs te koop). Direct daarna gaan we naar rechts, de Wagendijk op, tevens 
het begin van het ‘Planetenpad’. Na 800 m komen we langs ‘de Waag’ [● blz 66/67) en een overdekte 
picknickplaats aan de linkerkant. We wandelen nog 300 m verder en gaan dan bij een bruggetje linksaf. Dit 
brede pad volgen we 800 m door het bos. Bij een boskerkhof aan de rechterkant verlaten we het bos en gaan 
rechtdoor. De weg maakt een S-bocht en een bocht naar rechts. We komen bij een Mariakapel in buurtschap 
De Haart. 
We gaan hier op een Y-splitsing naar links en lopen via de Kapelweg Hamont binnen. Na 700 m gaan we rechts 
naar de Napoleonsmolen, gaan daar linksom heen en gaan op de volgende straat naar links. Bij verkeers-
lichten gaan we even naar rechts, dan naar links en gaan via ‘Stad’ het centrum in, met rechts broodjeszaak 
Olijfje (een mooie lunchplek) en het gemeentehuis; en links de Laurentiuskerk.   
We wandelen langs de kerk, dan even naar links en vlak voor een verkeersweg naar rechts: de Kloosterstraat 
in. Even voorbij het ursulinenklooster gaan we linksaf: Sleutjes, dat overgaat in een voetpad. Zo komen we op 
de Erkstraat die we rechts op gaan. We steken een spoorlijn over, de ‘Ijzeren Rijn’, (● blz 65/66) en komen op 
een verkeersweg. We steken over en wandelen over het fietspad naar links. Na 1,7 km komen we bij een 
zwembad met café De Watervallei. Hier steken we met het fietspad de weg over en vervolgend het brede 
fietspad opnieuw 1,7 km. Bij een café komen we op een T-kruising voor de Zuid-Willemsvaart. (● blz 65) We 
gaan rechts en steken dan dat kanaal via een ophaalbrug over en lopen rechtdoor Lozen binnen. Na 400 m 
bereiken wij bij een grote bloemenzaak (voormalig fietscafé) een plein met de Benedictuskerk. (16 km) 
Hier, op het Lozerplein gaan we links langs de kerk tot een T-kruising en daar naar links langs het kerkhof. Op 
een Y-splitsing houden we rechts aan. We komen op een T-kruising waar we rechtsaf gaan: de Leemskuilen-
straat, en nemen dan de 1e weg naar links: de Broekstraat. Bij huisnummer 8A nemen we op een 5-sprong, bij 
een zitbank de 2e afslag naar rechts: een karrenspoor/graspad langs een bosrand. Al gauw zien we vóór ons 
het witte gebouw van Priorij Klaarland. (● blz 64) Met verlof van de zusters mogen we door de poort (goed 
sluiten!) hun particuliere terrein op lopen en gaan ruim rechtsom naar het hoofdgebouw naar de voorkant. 
Een bordje wijst de ingang van de kapel (overdag open; gebedstijden o.a. om 12.00 uur en 14.00 uur). 
 

Wie vanuit Bree de luswandeling maakt, komt via de noordwaartse route over Bocholt naar hier en 
wandelt dan via de hierna beschreven zuidwaartse wandeling terug naar Bree.  

 

Vanuit de kapel gaan we bij het grote kruis naar links de rechte laan op langs de ‘Paastuin’ (een kerkhof) tot 
aan een geel gesloten hek. We kunnen daar rechtsom heen door over een greppel te springen. Na de poort 
komen we meteen op een splitsing: we gaan hier schuin naar rechts langs het bos, en al gauw zien we de 
rood-witte tekens van het Kempen-Maaspad die we tot de wijkschool in Neerkreyel volgen.  
Dat betekent dat we rechtdoor gaan tot een ongelijke kruising waar we aan de overkant schuin rechts gaan. 
Op een T-kruising aan het einde van een bos gaan we even linksaf en na 15 m. rechts. Op de volgende T-
kruising bij een boerderij gaan we linksaf en komen bij twee volgende boerderijen. Tegenover de tweede 
boerderij gaan we rechts een brede zandweg op. Op een T-kruising gaan we rechtsaf en nemen 150 m. verder 
de 1e weg naar links langs een bos. Op een T-splitsing volgen we de weg naar links en meteen weer naar 
rechts. Zo komen we op een verkeersweg die we even naar rechts op gaan, maar direct alweer verlaten door 
linksaf een zandweg op te gaan. Dit pad gaat met een haakse bocht naar rechts een bos in. We lopen dit bosje 
weer uit en komen langs hoeve Clootshof. Op een driesprong met links een Mariakapelletje en vóór ons 
enkele zitbanken, nemen we de weg schuin naar links en komen zo bij een T-kruising in buurtschap 
Neerkreyel. We`gaan naar links en passeren de wijkschool. Hier verlaten we de wandeltekens van het 
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Kempen-Maaslandpad (dat links afbuigt) en blijven rechtdoor de verkeersweg volgen tot een T-kruising. Hier 
gaan we rechtsaf de Kreyelerstraat op, en even verder op een Y-splitsing gaan we schuin linksaf. Deze weg, 
nog steeds Kreyelerstraat geheten, blijven we helemaal volgen tot de Zuid-Willemsvaart. Hier gaan we linksaf 
en komen zo aan een brug. We steken het kanaal over en links afbuigend komen in Beek.  
We wandelen bij de Martinuskerk (● blz 63) naar links en via de Vrijheidslaan komen we 500 m verder aan 
een verkeersweg. Die steken we over en wandelen dan Bree (● blz 58) binnen via Stift. We nemen na de 
ringwel de tweede weg links: Glycinestraat, steken dan de binnenring (Witte Torenwal) over en via de smalle 
Augustijnenstraat komen we bij het stadhuis, steken het Vrijthof over en komen aan de achterkant van de 
St.Michielskerk.   
 

Aan de voorkant van deze kerk begint naar rechts de Kloosterstraat, waaraan Hotel Ingredi ligt. 
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5. Bree – Berg aan de Maas (28 km) 
Vanaf de uitgang van de St. Michielskerk gaan we rechtsaf de Kloosterstraat in, langs Hotel Ingredi. 
Aan het einde ervan gaan we naar links: het Stadsplein op dat overgaat in de Grauwe Torenwal. Dan nemen 
we de eerste straat naar links: de Oudestraat die uitmondt op de grote rondweg, de N73 (Rode Kruislaan).  
We wandelen vlak daarvóór naar links en buigen rechtsaf via een tunnel onder deze drukke weg door. We 
lopen dan rechtdoor over het fietspad dat naar rechts afbuigt en uitkomt op de Houbornstraat, die we naar 
links inslaan. Die lopen we helemaal uit tot een kruising met de Stukkenstraat. Hier gaan we rechtsaf en 
volgen deze geleidelijk stijgende weg. Bij een Y-splitsing houden we links aan. Waar de weg een haakse bocht 
naar rechts maakt, gaan wij rechtdoor een graspad op, tot voorbij een groen hek aan onze rechterkant. We 
komen op een T-kruising en gaan hier links de verharde weg op, passeren een boerderij, Kopshof, en even 
verder gaan we schuin naar rechts een veldweg op, langs een hek. Op een splitsing bij een bosrand gaan we 
rechtsaf. Het pad gaat het bos in en maakt na 200 m een bocht naar links. We wandelen nu ca. 1 km door het 
bos en komen bij een moerasgebiedje dat we naar rechts via een trapje, een bruggetje en een houten 
vlonderpad oversteken. Zo komen we bij de Pollismolen. (● blz 58) (5,5 km.) 
We wandelen tussen de gebouwen van de Pollismolen door. Na de parkeerplaats komen we bij een T-kruising, 
slaan hier rechtsaf door een villawijk en komen na 500 m bij een verkeersweg. Die steken we over, de 
Zandbergstraat in. De weg wordt onverhard  en we lopen verder rechtdoor langs en door de bosrand. Na 600 
m komen we –na een open plek – bij een zitbank en een hedenkionskruis (voor een hier in 1944 verongelukte 
RAF-piloot). We gaan nog 250 m verder rechtdoor via een karrenspoor, steken een halfverharde weg over en 
blijven dus langs de bosrand het karrenspoor volgen, dat verderop een hobbelig bospaadje wordt. We volgen 
de bosrand en steken de onverharde weg over. Het pad wordt nu breder. Op een T-splitsing gaan we linksaf 
en even verder rechtsaf (verharde weg). Na ongeveer 100 m wordt de weg ‘dubbelbaans’ d.w.z. een zandweg 
met een geasfalteerd fietspad ernaast. Het fietspad volgen we. We steken een kruising over, waar rechts een 
paal staat met een klein Marianisje. 
We vervolgen de zandweg met het fietspad. Waar dat fietspad rechts afbuigt blijven we de brede zandweg 
rechtdoor volgen. Bij de kruising met een andere brede zandweg gaan we linksaf (roodwitte wandeltekens). 
Na 600 m – bijna aan het eind- komen we bij een viersprong. Hier nemen we het bospaadje even naar rechts, 
want 50 m verder slaan we bij een T-splitsing rechtsaf en gaan 100 m verder op de zandweg naar links. 
Opgelet! Na ongeveer 100 m volgen we een half verscholen pad aan de rechterkant van de weg met rood 
witte wandeltekens Het pad blijven we volgen tot een kruising met een brede zandweg. We gaan rechtdoor 
door het open veld. Bij de drukke Roosterbergstraat aangekomen, steken we voorzichtig over en gaan naar 
rechts. Even verderop slaan we linksaf de Volmolenstraat in. Na 300 m komen we bij de Volmolen. (11,5 km) 
Bij het ‘danshuis’ links is meestal koffie te krijgen. We wandelen naar een picknickplek van boomstammen en 
keien gaan hier naar rechts het fietspad op. We volgen gele wandeltekens die ons meteen schuin links het bos 
doen in gaan.Ze brengen ons via wandelwissel 167 naar wandelwissel 166. Hier stappen we over van de  gele 
route naar die met een blauw ruitje en gaan dus rechtdoor. Na een steile afdaling komen we uit op een 
asfaltpaadje en volgen dit fietspad rechtdoor. Na 300 m is links de opgang naar een heuveltje met een mooi 
uitzicht over het Bergerven.  
Terug op het fietspad volgen wij dat nog 80 m en gaan dan naar rechts, opnieuw via een houten hek het bos 
in. Na 250 m maakt dit wandelpad een haakse bocht naar links. Dan gaan we 1 km rechtdoor en komen bij de 
Weerstandskapel, waar een dertigtal  oorlogsslachtoffers uit de regio herdacht worden. (15,5 km)  
Deze kapel ligt aan een verkeersweg die we even naar rechts opgaan maar al na 40 m weer verlaten naar 
links. We lopen 200 m een heuveltje op, slaan dan linksaf en dalen weer af. 
Tussen de huizen door komen we uit op de oeverweg langs de Zuid-Willemsvaart. We gaan rechtsaf, onder 
een brug door en meteen rechts omhoog het talud op en steken via deze fietsbrug het kanaal over. We 
wandelen nu over een fietspad dat na 700 m over een straat heen gaat en vervolgen dan nog zo’n 600 m de 
fietsroute over de oude spoorbaan. We gaan dan naar rechts eraf en lopen naar rechts over de weg bijna 100 
m terug. We gaan dan linksaf en meteen rechtsaf: de Biesestraat. Op een kruising steken we over en 
vervolgen de Biesestraat, zij het dat we het karrenspoor links opgaan dat de weg een stukje afkort en ons 
brengt naar een zitbank bi een ongelijke kruispunt. We gaan rechtdoor en buigen  dan af naar rechts op de 
Allemansweg en voor een huis met een groot rond raam slaan we linksaf.  Na 500 m komt deze weg op een 
ongelijke kruising. Hier gaan we rechtdoor en wandelen de Soerenbosweg op tot een aantal nieuwe huizen 
van Dilsen. Op een kruising gaan we links langs huisnummer 45 de Heiderveld op langs de restant van een 
molen, en 70 m verder rechts een park in langs grote rododendronstruiken. Op een T-kruising wandelen we 
links door het park en verlaten dat weer vlak voor de brede en drukke Rijksweg. We gaan parallel daaraan 
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naar rechts tot verkeerslichten en steken daar de weg naar links over en lopen de Oudekerkstraat in. Waar die 
een bocht naar rechts maakt gaan we ook even naar rechts en dan meteen linksaf, de weg die nog steeds  
Oudekerkstraat heet. Die volgen we ook als die rechtsaf buigt naar de alleenstaande kerktoren van Oud-
Dilsen. Door linksom te lopen bereiken die toren via de ingang naar het mooie Mariapark. 
 

In dit park, omzoomd door de staties van een kruisweg, is een Lourdesgrot. In de toren is een 
gezamenlijk herdenkingsgraf voor allen die op het oude, nu ontruimde kerkhof van Oud-Dilsen 
begraven waren. Men kan er bij een Mariabeeld kaarsjes aansteken.  

 

Wie vanaf Berg aan de Maas via de noordwaartse route naar hier gekomen is, en de luswandeling wil 
maken terug naar Berg, volgt nu de hier beschreven zuidwaartse route. 

 

Het Mariapark uitkomend, gaan we naar rechts en op de driesprong naar links. Daarna nemen we de eerste 
straat linksaf: de Watermolenstraat. Bij huisnummer 27 wordt die wat smaller, maar verbreed zich weer. De 
weg die nog steeds Watermolenstraat heet, komt uit op de Stokkemerbaan. Hier gaan we linksaf en volgen 
die weg over het fietspad. Na 800 m lopen we bij een kruispunt rechtdoor via de Maasstraat Stokkem binnen. 
Bij een vrouw die ‘wissen aan het struipen’ is, gaan we rechts de Rechtstraat op, en komen langs een volgend 
monumentje van een muzikaal gezin. Bij Café de Graanbeurs slaan we links de Kasteelstraat in, die na een 
ongelijke kruising rechtdoor verder gaat tot een T-kruising voor een witte kasteelpoort.  
 

Kasteel Carolinaberg is gebouwd in 1878, maar her stond eerder al vanaf 1036 een burcht met een 
bewogen geschiedenis; het werd in 1784 afgebroken.  

 

Op de T-kruising gaan we links: Wal, die uitkomt op een volgende T-kruising. We gaan naar links en op de 
Medaerstraat naar rechts; een pad voert ons links de dijk op naar café De Wissen. Even verder nemen we het 
pad rechts omlaag en gaan rechtdoor via een graspad naar een klaphek. Daarna gaan we naar rechts door een 
tweede klaphek het natuurgebied Negenoord weer binnen. Het pad maakt een bocht naar rechts; er is water 
aan weerszijden. Waar het verharde pad naar links gaat, nemen we bij een zitbank (‘Bij ons zit je goed’) het 
graspad schuin rechts, omzoomd door struiken, dat naar links afbuigt.  We komen bij een houten brug dat we 
na een klaphek naar rechts op gaan. We gaan rechtdoor een dijk omhoog en aan de andere kant er weer af.  
 

Hier ligt café ’t Danis, waar ’s middags een drankje en een hapje te krijgen zijn (niet op ma en di). 
 

We gaan de Riethoekstraat op die na een bocht naar rechts op de verkeersweg uitkomt die naar links naar het 
veerpont gaat. Om niet alsmaar langs de straat te moeten lopen, gaan we na 300 m, bij huisnummer 53, het 
straatje tussen twee huizendoor naar rechts. Dat wordt een veldweg die na enkele bochten uitkomt op een 
dijkje. Dat gaan we links op tot bijna op de genoemde verkeersweg. Even tevoren wijst de wandelroute met 
het rode driehoekje rechtdoor. We gaan door de berm naar en over de weg en dalen dan verder af naar het 
fietspad. We wandelen naar rechts naar het veerpot en steken daar de Maas en tevens de grens over en 
komen in Berg aan de Mas. 
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6. Berg aan de Maas – Valkenburg aan de Geul (28 km) 
We steken grensrivier de Maas over en wandelen in Berg aan de Maas rechtdoor de Berger Maasstraat op en 
gaan op een Y-splitsing naar rechts omhoog. 
 

Via de eerste weg links komen we na het Beatrixplein bij hotel-café Knoors aan de Steenweg nr 2.  
 

Om PeerkePad te vervolgen wandelen we langs de school en de kerk alsmaar rechtdoor over de Julianastraat 
en komen zo in Urmond. Waar de hoofdweg naar links afbuigt gaan we rechtdoor via de Raadhuisstraat en 
even voorbij Gastenhof gaan we rechtsaf: het Kloosterpad. Als deze naar links buigt gaan we rechtdoor een 
voetpad naar beneden, dat we naar links volgen –met rechts een speelveldje – door de ‘benedenstad’ van 
Urmond. We nemen na huisnummer 4 links de trappensteeg omhoog en komen bij de op een terp gelegen 
oude Martinuskerk. (● blz 50/51) (5,5 km.)  
Op dit pleintje met een dorpspomp en een mooi ‘Schippershuis’, gaan we rechtsaf en na huisnr 59 gaan we 
links schuin omhoog langs de voormalige Hervormde Pastorie en de trappen naar het witte protestantse 
kerkje. We wandelen linksom de Bergstraat omhoog, steken een kruising over en bij een kruiskapelletje gaan 
we linksaf omhoog naar het Julianakanaal. We gaan meteen rechts, de Paalweg op, die links om een 
woonwagenkampje draait naar de T-kruising met een voorrangsweg. We steken over en gaan over het 
fietspad naar rechts, een spoorbrug over en dan meteen naar links, het Heidekamppark in. Bij twee zitbanken 
nemen we het eerste pad rechts dat een betonweg wordt. We houden rechts aan langs parkeerplaatsen en 
komen uit op een verkeersweg. We gaan even naar links, steken dan over en wandelen rechtdoor over een 
karrenspoor (verboden voor auto’s en motoren). Voor enkele woonwagens/bungalows, aan de rand van 
Stein,  gaan we rechtsaf tot een verkeersweg. Die steken we over en wandelen over het fietspad naar links. 
We nemen de eerste straat naar rechts: de Industrieweg, die verderop de Havenstraat heet.  Die buigt naar 
links langs de Hof van Heden. We wandelen even verder schuin naar rechts over het kerkplein langs de Sint-
Martinuskerk en gaan tegenover de hoofddeur de trapjes af en beneden door een draaihekje meteen naar 
rechts een park in. We passeren een lijkenhuisje, buigen af naar links langs een hoge wal rechts van ons, en 
negeren een vlonderpad naar links. Even verder gaan we bij een y-splitsing links langs een regenwaterbuffer 
en komen op een weggetje dat we links op gaan. Op een T-kruising gaan we naar rechts door het viaduct. De 
Brugstraat eindigt voor een herenhuis ‘Den Hoaf’. We gaan even rechts en dan linksaf en nemen bij een 
zitbank het paadje langs het beekje (Ur, waar Urmond naar genoemd is). Halverwege steken we het beekje 
over, buigen er dan even van af, maar komen toch weer samen als we uitkomen op een straatje. Dat gaan we 
links omhoog en passeren Brouwerij de Fontein, een eetgelegenheid met terras.  Even verder gaan we naar 
rechts: Nederhof en dan meteen links het graspad op langs de gracht van Kasteel Stein. 
 

Het kasteel stamt uit plm. 1200; de eerste bewoner was Herman van Elsloo, bekend als kruisvaarder. 
Daarna kende het vele eigenaren, totdat in 1917 de congregatie van de Missionarissen van het Heilig 
Hart (msc) zich er vestigde en het bekend werd als Missiehuis. Een van de bekendste bewoners was 
pater Jacques Schreurs, schrijver van de Tegelense Passiespelen, en op een van zijn boeken is de TV-
serie en in 2022 de musical ‘Dagboek van een Herdershond’ gebaseerd. In 1970 werd het gebouw een 
verzorgngshuis van de congregatie en in 1996 vertrok de laatste pater en werd het verbouwd tot 
particuliere zorgappartementen. Het verderop gelegen kloosterkerkhof herinnert nog aan de paters. 
 

Bij een wit wegkruis wandelen we naar rechts verder langs de gracht, tot waar het pad naar rechts afbuigt. 
Daar gaan wij naar links een graspaadje op dat naar rechts afbuigt langs het kloosterkerkhof. We vervolgen 
het pad schuin naar links, steken een asfaltweggetje over en ook het volgende asfaltweggetje en nemen daar 
schuin naar rechts het bospaadje. Achter een heuveltje gaat het met trappen omlaag onder het viaduct door 
van  de A76 (Heerlen-Antwerpen) en dan weer, deels ook via trappen links omhoog. Boven komen we pal bij 
de autoweg uit op een fietspad, gaan hier rechtsaf, en meteen daarna rechts door een klaphek en gaan 1,5 km 
over een graspad tussen het Julianakanaal rechts en een verharde weg links naar Elsloo. 
Bij een dikke steen, met een gelijknamig café/ijssalon  lopen we naar rechts, nemen naar links het paadje pal 
langs de St.-Augustinuskerk en komen vóór de kerk op ‘Op de Berg’ met enkele fraaie gevels. (9,5 km.) 
 

Hier komt van links de noordwaarts beschreven route van PeerkePad. Wie vanuit Meerssen een 
rondwandeling maakt, gaat hier via de hier beschreven zuidvariant terug naar Meerssen. 
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We gaan even naar rechts naar een uitzichtpunt met bank en nemen daar het trappetje naar links omlaag. Op 
de kasseienstraat gaan we links omhoog, met links boven de mooie gevel. We wandelen tot aan een Y-
splitsing met in het midden een kruiskapel, ‘Aan de Kaak’. (● blz 49) 

We gaan op deze Y-splitsing even naar rechts en nemen via een hekje het trappenpaadje naar beneden, het 
bos in. Onderaan gaan we onder een bruggetje door en klimmen dan geleidelijk weer rechtdoor omhoog. Uit 
het bos komend gaan we even naar links en dan rechts tot aan buurtschap Terhagen.  

We steken via een brug de spoorlijn Sittard-Maastricht over en gaan daarna rechtsaf. Deze weg buigt naar 
links en in open veld komen we bij een kruising met een zitbank. We gaan rechtsaf en meen dan het 1e pad 
naar links naar een bosrand. Daar gaan we linksom dat bos heen. We gaan verderop naar rechts en het smalle 
paadje gaat rechtdoor en steekt via een bruggetje een kloof over. We lopen aan het end ervan even naar 
links, dan meteen naar rechts het smalle weggetje tot op de Hussenbergstraat in Geulle. Die gaan we even 
naar rechts op en nemen de eerste weg links: Steegje, dat een voetpad wordt dat we rechtdoor vervolgen. 
We negeren een paadje naar links en lopen tussen huizen door naar een klinkerstraatje (Snijdersberg). Bij een 
picknickbank bovenaan een veldje gaan we schuin rechts naar beneden, gele paaltjes volgend. We dalen 
scherp af, steken voorzichtig een weg over en nemen rechts langs een huis het paadje dat naar links en 
vervolgens rechts naar beneden afbuigt. We lopen rechtdoor langs een vennetje en dan naar rechts en komen 
via een watervalletje op een straat. We gaan een spoortunneltje door, en gaan meteen links: burg. 
Thijssenlaan. We steken het Marktplein schuin rechts over en gaan aan de overkant de Essendijk op, tot aan 
de Kleivelderweg die we schuin links ingaan. Deze smalle weg gaat naar de visvijver van HSV Geulle met de 
gastvrije kantine de Nuuj Keet, dagelijks open, (beh. Maandag, voor een drankje en een hapje. (14 km.)   
We vervolgen het weggetje naar een sport- en speelveldje dat we schuin links oversteken. In de hoek aan de 
overkant gaat een paadje naar de Andreas Sauerlaan, die we uitlopen tot een H.Hartbeeld aan de Oostbroek. 
Die volgen we naar rechts over het fietspad tot (let op!) de huizen met de nummers 12a en 12. We gaan naar 
links ertussendoor en  direct achter de garages bij een trafohuisje rechtsaf, het paadje achter langs huizen, dat 
uitkomt op een bospad dat we linksaf volgen langs een beekje omhoog. Mét dat beekje gaan we door een 
laag tunneltje en meteen daarna de trappetjes naar rechts omhoog. Boven nemen we op een Y-splitsing het 
pad naar links en bereiken, het brede bospad omhoog volgend, een picknickbank. Even verder op een 
volgende grote splitsing gaan we links en volgen gele paaltjes. Op de volgende splitsing gaan we schuin rechts. 
We blijven nu op hoogte met rechts van ons een steile helling. De gele paaltjes volgend komen we aan een 
bosrand die we volgen met een haakse bocht naar links. Dan gaan we even weer het bos in en verlaten die 
weer naar links bij een groen draaihekje. We wandelen door de wei omhoog en buigen linksaf langs een 
manège. Via een draaihekje komen we op een straat, met links de ingang van manege ‘De Peerdestal’ waar 
op de binnenplaats koffie te krijgen is. (16 km) 
Tegenover die ingang gaan we via een draaihekje de wei in. We verlaten die weer aan de overkant en 
rechtdoor lopend via een zeer smal paadje komen we in buurtschap Kasen. We gaan over de straat even naar 
rechts en nemen dan de eerste weg links: een grindpad dat we tot het eind volgen.  
We komen op een straat die we rechts omhoog gaan. We gaan met een brug over het zuidwaartse deel van 
de autoweg Eindhoven-Maastricht  en dan via een klaphek schuin rechts het natuurgebied in tussen de twee 
delen van de autoweg. Vóór ons hebben we een mooi uitzicht op Maastricht en de Pietersberg.  
Via een trappenpad dalen we af en steken dan via een ecoduct het noordwaartse deel van de autoweg over. 
We nemen daarna de trap links naar beneden. Onderaan gaan we opnieuw naar links onder de ecoduct door 
en nemen het wandelpaadje links van de weg. Achter een parkeerplaats van de autoweg gaan we links door 
een klaphek  het Kalverbos in. Bij een wegwijzer gaan we rechtsaf en dalen af naar open veld langs een 
hondenveldje. We lopen rechtdoor Meerssen in via de burg. Binckhorststraat . Aanhet eind ervan gaan we 
linksaf, de pastoor D.Hexstraat op langs de kerk van Sint Jozef Arbeider. Voorbij die kerk steken we over en 
gaan dan rechts het kerkhof op. We lopen rechtdoor en verlaten het kerkhof weer aan de andere kant en 
gaan linksaf de Bunderestraat in en lopen het centrum van Meerssen binnen tot voorbij de HEMA. Daarna 
gaan we rechts het straatje in naar de Markt voor de Sacramentsbasiliek van Meerssen. ( blz 46/47) (19 km). 
 

We lopen rechts achterom langs de basiliek. Tegenover de kapel van Maria, ‘Koningin des Vredes’ gaan we 
schuin links door het parkje en lopen rechtuit de straat in die even verder Hoekstraat heet. We steken met 
trappetjes op en af een weg over en lopen links langs een spoorweg tot aan een verkeersweg. Hier steken we 
naar rechts de spoorbaan over tot ca. 100 m voorbij een camping. Daar nemen we het wandelpad naar rechts. 
We buigen eerst rechts dan links af en gaan met de Geul onder de autoweg door. Dan buigt het pad naar links 
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en volgen we 100 m de autoweg, links van ons. We nemen het eerste pad dat schuin rechts het bosje ingaat 
en blijven het pad volgen dat vóór een hek linksaf buigt, een smal voetpaadje en vervolgens een brede 
landweg wordt. We steken een straat over en op een schuine T-kruising gaan we linksaf. Na 200 m passeren 
we een Martinuskapelletje (● blz 46) aan de rechterkant.  
Hier gaan we even links dan rechts langs sportvelden. Het voetpad komt na enkele bochten uit op een straat 
tegenover de ingang van het kinder-revalidatiecentrum Adelante in Houthem. We gaan linksaf, bij een grote 
Gerlachuskapel op een driesprong naar rechts, en komen zo bij de Sint-Gerlachuskerk. (● blz 40/41)(23 km)  
In Houthem voor de ingang van de kerk wandelen we rechts het kasteelpark in, steken de beeldentuin schuin 
over (zigzaggend de wandelpaden volgend) en komen aan de overkant bij een toegangspoort van 
natuurreservaat Ingendael. (● blz 40. Eind 2022 waren er plannen om hier nieuwe voetpaden aan te leggen !) 
We gaan dat terrein op, gaan even naar rechts en dan linksaf en rechtdoor wandelend komen we na 600 m op 
een kruising van weidepaden. Hier gaan we naar rechts en komen, 150 m verder, bij een houten brug over de 
Geul. Hier verlaten we weer het natuurgebied en wandelen linksaf langs de Geul. Zo komen we bij uitspanning 
Tivoli in buurtschap de Plenkert van Valkenburg. (● blz 39) Verder rechtdoor wandelend komen we na bijna 1 
km bij een kerkje dat nu een restaurant is. Iets verder gaan we linksaf de Emmastraat op en dan de eerste weg 
naar rechts, de Koninginneweg. We steken de voorrangsweg over en gaan door het parkje van kasteel Den 
Halder. We wandelen door een poortje naar de Barbara- en Nicolaaskerk. (26 km) 
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7. Valkenburg aan de Geul – Wittem 13 km 
Vanaf de kerk verder wandelend  langs de Geul komen we langs de herbouwde Geulpoort en de in 2015 
gesloten kerk van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand (er is nog wel een zijkapel open). We lopen tussen de 
Geul en Hotel Walram door en rechtsaf buigend komen we bij een verkeersweg die we via een zebrapad 
oversteken. We lopen aan de overkant naar links een voetpad op langs een grasveld en blijven dit pad langs 
de Geul volgen. We steken na 300 m via een wit bruggetje de Geul over en lopen langs Kasteel Oost dat rechts 
van ons ligt. Op een T-kruising met een straat gaan we even naar rechts en na 40 m naar links: door een 
spoortunneltje. We slaan direct daarna rechtsaf het pad in dat schuin naar links steil omhoog gaat. Op een Y-
splitsing gaan we links verder omhoog (groen paaltje) en komen op een open veld. Rechtdoor wandelend 
komen we weer in een bos en vervolgens bij een open veld aan onze rechterzijde met witte kruiswegstaties in 
een cirkel, met in het midden het graf van Christus uitgebeeld. 
Links ervan staan bij een prachtig uitzichtpunt een viertal zitbanken, en een houten beeld van een kluizenaar. 
Dit is een herinnering aan de bewoners van het rechtsgelegen huisje: de Kluis van de Schaelsberg.(5,5 km) 
We gaan linksaf langs de ingang van de Kluis nemen het pad dat steil naar beneden gaat (roodwitte 
markering), grotendeels via trappetjes. Beneden aangekomen gaan we naar links richting een spoorlijn. We 
volgen naar links het graspad erlangs tot aan een tunneltje. Daar gaan we naar rechts erdoor en dan linksaf 
het weggetje naar beneden langs enkele horecagelegenheden. Rechtdoor wandelend komen we in Schin op 
Geul bij de Mauritiuskerk  (● blz 37) die links bovenaan een trap ligt, omgeven door een kerkhof. Onderaan 
de kerk is een pleintje met een groot monument. (7 km) 
  

Van rechts komt de noordwaarts beschreven route van PeerkePad. Wie vanuit Wittem de 
luswandeling aan het maken is, volgt nu de hieronder beschreven zuidwaartse route die niet langs, 
maar hoog boven de Geul loopt (met mooie panorama’s!). 

 

Vanuit de kerk lopen we via het pleintje rechtdoor en komen we via Hoogbeek in Schoonbron bij een 
wegkapel aan de Rijksweg. Daar gaan we meteen naar links een weg omhoog: de Holle Weg. We steken het 
spoor over en op een Y-splitsing gaan we rechtsaf. Na 250 m. steken we een weg over en wandelen links langs 
een trafostation. Dit grindpad komt uit op een verharde weg die we rechtuit vervolgen. We nemen de eerste 
weg naar rechts en vervolgens de eerste weg naar links en dalen af door buurtschap Fromberg, dalen verder 
rechtsaf en gaan onder een spoortunneltje door en gaan meteen weer naar links. Op de T-kruising gaan we 
linksaf en gaan opnieuw door een spoortunneltje. (10 km) 
Direct daarna gaan we rechtsaf en even verder op een Y-splitsing nemen we links een hol weggetje omhoog. 
Bij een kruising met een wegkruis gaan we rechtdoor, groene paaltjes volgend. We steken een asfaltweg over 
en komen rechtdoor wandelend op een verharde weg die we rechtdoor vervolgen. We komen langs een 
picknickplaats met een mooi uitzicht op het Geuldal. Nadat we aan de rechterkant een bosrand bereiken 
wandelen we nog 500 m over de asfaltweggetje en nemen dan scherp naar rechts een grintpad naar beneden 
(geel en blauw wandelpaaltje). Dit dalende pad volgen we tot 500 m na een spoorbruggetje. Daar gaan we 
links de wei in, langs een heg, de gele en blauwe route verder volgend via enkele draaihekjes. Via een smal 
betonnen bruggetje steken we de Eyserbeek over en, nu alleen de gele route volgend, komen we uit op een 
grindpad. We lopen naar rechts, buurtschap Cartils in. Na 20 m nemen we op een driesprong de weg naar 
links. Dit asfaltweggetje wordt al gauw een naar links afbuigend karrenspoor Na 200 m gaan we rechtsaf een 
smal voetpad door het bouwland, met de geelrode markering van het Krijtlandpad. Dit zgn. ‘Gerarduspad’ 
voert ons via twee haakse bochten (eerst naar rechts dan naar links) naar een asfaltweg. Hier gaan we 
rechtsaf en dalen af naar Klooster Wittem.  

  


