Caminootje de Kluis, Schin op Geul en Walem
Start: De Kluis, Molenweg 2, 6305 PT Schin op Geul
Lengte 6,6 km

1. Parkeer op de parkeerplaats nabij de Kluis. Met het gezicht naar de weg gaat je rechtsaf, je ziet de
Kluis al liggen. De Kluis ligt aan de Via Coriovallum. Aan de 4-sprong bij afsluitboom, infobord en
picknickbank zie je de kruisweg uit 1843 op de Schaelsberg. Deze bestaat uit 13 staties van het
model “ovenkapel” met nissen voorzien van litho's achter glas. Ze zijn gegroepeerd om het
symbolische graf van Christus met daarin een houten kist. Bij het grote, houten beeld van een
kluizenaar heb je een prachtig uitzicht.
2. Volg het pad en laat de Kluis aan je linkerhand liggen. Als de Kluis open is, ga dan beslist even naar
binnen en haal daar ook een stempel voor in je pelgrimspaspoort. We vervolgen onze weg en gaan
vóór een bankje linksaf en zien de spoorlijn Heerlen-Maastricht. Blijf de spoorweg volgen, ons pad
loopt praktisch parallel hieraan.
3. We volgen ons pad tot voorbij het Roompot vakantiepark Schin op Geul. Daar gaan we rechts af
onder het spoor door. Na ca. 150 m links de Graafstraat in en na ca. 220 meter links het Kerkewegje
vóór de kerk in. Steek het spoor over en ga naar rechts langs het station en over het parkeerterrein.
Aan het einde links de Vinkenbergstraat omhoog. Bij de Y-splitsing rechts aanhouden Kerkeveld op.
Na 150 m rechts Langs de Ling volgen en dan na 350 m links een onverharde weg op.
4. Aan het einde rechts de verharde weg ( = Krekelbos) op en doorlopen. Daar bij de 4- sprong links de
Walemerweg op. Deze blijven we volgen en na ca. 170 m komen we weer op de Via Coriovallum.
5. Bij Mariakapel anno 1828 rechtdoor. Walem gaat over in de Steenstraat die we blijven volgen tot
het Via Belgicabankje bij de Goudsberg. Daar gaan we linksaf een onverharde veldweg op en aan
het einde gaan we rechts. We komen dan weer bij het beginpunt en de parkeerplaats uit.
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