
Te voet naar B&B Keutenberg:

 

Vanaf Station Schin op Geul (2 km). (na enkele regels ook bushalte in Strucht (1.2 km))

Er loopt, vanaf het station als u afwaarts kijkt, een wandelpad rechts van de kerk. Dit pad loopt u naar 
beneden. Links ziet u de kerk en kerkhof. Bij de weg aangekomen naar links onder langs de kerk (historisch 
monument). Daarna naar rechts, naar beneden. U loopt over de Geulbrug (omgevormd tot kunstwerk). Volg 
deze weg tot aan de grotere provinciale weg.

Rechts ziet u de bushalte naar Valkenburg, links aan de overkant ziet u de bushalte naar Gulpen.

Vanuit de weg waar u vandaan komt (station/kerk) loopt u links af honderd meter over de provinciale weg 
(Panhuis) langs de bushalte richting Gulpen. Voorbij de bushalte richting Gulpen slaat u een smalle weg naar 
rechts in (Engwegen). U loopt langs Camping Vinkenhof deze weg helemaal uit. Onderaan de helling waar 
de weg een S-bocht maakt volgt u de verharde weg die steil omhoog gaat. Boven aangekomen bent u in het 
gehucht Keutenberg en wij wonen het tweede huis links.

 

Vanaf Wijlre (2.5 km), Gulpen via dal (3.5 km) en het pelgrimspad (kort bij).

U loopt in Wijlre langs de watermolen (historisch zeer interessant) en daarna volgt u het weiland langs de 
Geul stroomafwaarts.

Aan het einde van het weiland het verharde pad oversteken en dan direct weer het volgende weiland in. 
(Stokhem laat u links liggen) Na een poos komt u op een semie-verharde smalle weg. Hier rechtsaf tot aan 
de ingang van de campings.

(Bent u bijvoorbeeld komend uit Gulpen in het gehucht Stokhem uitgekomen dan de bordjes 'camping Gele 
Anemoon en Gronseleput' volgen tot aan de ingang en hieronder verder lezen)

Links is hier een wit huisje. Achter dit witte huisje aan de linkerzijde tegenover camping Gronseleput loopt 
een smal wandel-trappenpad steil omhoog (dus niet de onverharde weg aan de voorkant van het witte 
huisje). Dit wandelpaadje loopt u helemaal omhoog tot aan een smalle verharde weg in het gehucht 
Keutenberg. Het eerste huis links is de eindbestemming.

 

Vanaf Gulpen via berg (3,5 km), (na enkele regels Margraten (5 km)) en krijtlandpad (1,6 km).

In Gulpen zoekt u de basisschool achter gemeentehuis en daar loopt u verder naar boven. Dan even rechts 
verder omhoog. U ziet aan de linkerkant twee onverharde wegen naar boven lopen. Hier neemt u de linker 
onverharde weg, de oude Romeinse heerbaan.
(de rechter onverharde weg kan ook voor hen die een goed oriëntatiegevoel hebben).
Deze Heerbaan blijft u alsmaar rechtdoor volgen (1,5 km) totdat u helemaal boven bij een driesprong 
uitkomt met op een paaltje een richtingwijzer (Ingber, Gulpen, Berghof/Keutenberg). Zie verder.

In Margraten, over de rijksweg richting Gulpen. Achter het industrieterrein kunt u een smalle verharde weg 
richting Ingber nemen. Eerst naar links en direct weer rechts. Deze weg volgt u tot Ingber (1 km). In Ingber 
steekt u de kruising bij atelier Deps over, richting en langs voetbalveld tot u bij een driesprong uitkomt (1 
km) met op een paaltje een richtingwijzer (Ingber, Gulpen, Berghof/Keutenberg). Zie verder.

De routes van Gulpen en Margraten komen hier bij elkaar. U neemt de verharde weg richting Berghof (1 km) 
en bij Berghof (dit zijn monumentale boerderijen) blijft u de verharde weg rechtdoor gaan richting 
Keutenberg (1 km). Het tweede huis rechts is uw eindbestemming.

Het krijtlandpad loopt over een onverhard wandelpad vanuit het Geuldal naar het Gerendal. Bovenaan 
kruist u bij een grote Kastanjeboom (als deze de ziekte overleeft heeft) een smalle verharde weg. Op deze 
kruising staat een verwijsbordje naar Berghof (waar koffie e.d. te krijgen is en ongeveer 0,5 km ver is) Volg 
de verharde weg richting Berghof (0,5 km) en bij Berghof (dit zijn monumentale boerderijen) blijft u de 
verharde weg rechtdoor gaan richting Keutenberg (1 km). Het tweede huis rechts is uw eindbestemming.


