150. WALEM 9,8km

www.wandelgidszuidlimburg.com

Deze wandeling met 2 hellingen gaat langs de Goudsberg en Heekerbos naar Valkenburg waar u kunt
pauzeren. Dan verder langs de Geul en omhoog naar de Schaelsberg met schitterend uitzicht. Startpunt:
parkeerplaats vlak bij de Kluis en Kruisweg.
U rijdt vanuit Walem over de Kleine Weg en volg de smalle asfaltweg RD (Negeer de eerste P) tot circa 30 m.
voor de Kruisweg/Kluis. Hier is rechts een parkeerplaats.
Gps afstand: 9800
Looptijd: 2 uur
Hoogteverschil: 72m
Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

blz 2 van 3

150. WALEM 9,8km
Als u start vanaf de parkeerplaats van de
picknickplaats Kleine Weg, ga dan aan de
asfaltweg L omlaag. Neem dan de eerste veldweg
R (blauw). Ga dan verder bij **** in punt 1.
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L
over de asfaltweg met rechts prachtig uitzicht o.a.
op Wijlre. (Voordat u de wandeling begint, kunt u
hier rechts de kruisweg (1843) bestaande uit 14
staties (zie infobord) bezoeken. Even verder staat de
kluis op de Schaelsberg (zie infobord voor de kluis).
Dit is de meest schilderachtige van alle Nederlandse
kluizenarijen. De kluis is vrij te bezichtigen, zeker
doen. Als u hier bij de picknickbank voor de staties R
over het grasveld loopt, dan heeft u achter statie VIII
een schitterend uitzicht over het Geuldal). Neem de
eerste veldweg L (blauw). **** (Een eindje verder
heeft u weer prachtig uitzicht. Links ziet u o.a. het
Casino, Thermae 2000 (puntdaken), de kasteelruïne
Valkenburg, de enige hoogteburcht in Nederland en
de 30 m. hoge uitzichttoren Wilhelmina). Voorbij
veldkruis gaat u aan de asfaltweg L. Meteen
daarna gaat u R de veldweg in. (Voor u ziet u de
groene kerktoren van Hulsberg). Beneden in het
buurtschap Heek gaat u L over het fietspad. Steek
na 150 m. de voorrangsweg over en loop bij
wegkruis de Boschweg omhoog. Boven aan de Tsplitsing bij zitbank gaat u R (Emmabergweg).
Aan de 3-sprong gaat u L (Groenenweg) verder
over de asfaltweg.
2. Voor de rotonde gaat u L over het fietspad
richting Valkenburg. Na 250 m. steekt u bij het
tankstation de voorrangsweg over en loopt u de
veldweg (Heijerveldweg) in, die naar rechts buigt.
Een eind verder buigt de veldweg naar links. (U
loopt nu parallel aan de autoweg HeerlenMaastricht). Aan de 3-sprong aan de asfaltweg
gaat u L (blauw) richting de rijksmonumentale
hoeve Heihof (18e eeuw). Voorbij de boerderij
wordt de asfaltweg een veldweg/graspad. Volg dit
RD (blauw). (Schuin rechts voor u ziet u de kerk van
Berg, links de TV toren op de Emmaberg). Beneden
in het bos buigt het pad bij zitbank naar rechts.
Aan de T-splitsing gaat u R (blauw).
3. Aan de kruising bij muurkruisje in Valkenburg
gaat u L (blauw). Aan de T-splitsing L. (Links
(no.4) ziet u de prachtige met mergelblokken
gebouwde Villa Jacaba (1850)). Vlak daarna steekt
u R de spoorwegovergang over. Aan de 4-sprong
loopt RD omlaag. (Hier ligt rechts het
rijksmonumentale NS station (Veolia) Valkenburg.
Het uit 1854 stammende gebouw is het oudste nog in
gebruik zijnde stationsgebouw van Nederland). Loop
links van de weg. Beneden aan de T-splitsing bij
de verkeerslichten gaat u L. Meteen daarna gaat u

R (Lindenlaan) door de mooie lindenlaan. Negeer
zijweg links. (U passeert rechts de watermolen
genaamd Fransche Molen (1804)). Aan de Tsplitsing bij het rijksmonument Casino-hotel
(1902) gaat u R. Let op! Ga nu meteen bij twee
zitbanken L en steek het pleintje schuin links
over. Steek vervolgens het bruggetje over. (Op de
plek van dit bruggetje, Old Hickorybrug, staken de
Amerikaanse bevrijders in september 1944 voor het
eerst de Geul over. Hier staat ook kasteel Den Halder
dat uit de 14e eeuw stamt. In 1635 werd het huidige
huis gebouwd op de plaats van het oude kasteel). Na
het bruggetje gaat u L. (Hier staat rechts de H.H.
Nicolaas en Barbara kerk. De toren is rond 1250
gebouwd. Zie infobord aan zijkant kerk. De mooie
kerk is te bezichtigen via de ingang onder de toren).
Aan de kruising bij de Geulbrug gaat u R
(Grotestraat). (Hier zijn vele terrasjes voor een
pauze. Wilt u een rustiger terrasje volg dan nog even
de wandeling tot bij hotel de la Ruïne, sponsor van
deze website). Negeer zijwegen.
4. Aan de T-splitsing gaat u L (Berkelstraat).
Negeer twee zijwegen links en loop RD onder de
Berkelpoort (zie infobord) door. (Voorbij de
Berkelpoort ligt hotel De La Ruïne (met terras)). Let
op! Aan de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer gaat u
net voor de zijkant van Hotel Atlanta R (zwart)
over het voetpad gelegen naast de parkeerplaats
van het hotel. Het voetpad buigt links achter het
hotel omhoog en wordt een trappenpad. Aan de
3-sprong gaat u L. U loopt even verder onder de
kabelbaan door. Loop vervolgens het lange
trappenpad omhoog. Boven buigt het pad naar
links. Vlak daarna aan de 3-sprong RD (geel-rood)
verder langs de groene afrastering. (Als u hier R
het trappenpad nog even omhoog loopt, dan komt u
bij de uitzichttoren Wilhelmina (1906). Hier heeft u in
de gezellige uitspanning op het terras of binnen een
prachtig uitzicht over Valkenburg).
5. Volg het pad RD langs de afrastering omlaag.
Aan de asfaltweg (bij ingang Themapark
Sprookjesbos) gaat u RD (zwart) de asfaltweg
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u L
(Sibbergrubbe). Aan de voorrangsweg gaat u R.
Steek bij huisnr. 8 de voorrangsweg over en
steek via het betegelde voetpad het grasveld RD
over. Aan de asfaltweg gaat u L. Meteen daarna
gaat u R (zwart/groen/rood). Waar de asfaltweg
naar links buigt, loopt u RD over het voetpad
richting visvijver Geulpark.

blz 3 van 3
6. Aan de 3-sprong voor de visvijver gaat u L
(zwart/groen/rood).
(Aan
de
vijver
staan
verschillende zitbanken). Volg het pad langs de
vijver en negeer zijpad links. Steek bij knotwilgen
R het houten bruggetje over en volg het pad RD.
U verlaat weer de vijver. Aan de T-splitsing bij 3
rood/witte paaltjes gaat u R over het pad langs de
Geul. (De 58 km lange Geul ontspringt in het
Belgische gehucht Lichtenbusch nabij de Duitse
grens. Het riviertje mondt uit in de Maas nabij Bunde
tegenover het gehucht Voulwames. Een eindje
verder ziet u links aan de overkant van de Geul het
okerkleurige in mergel opgetrokken Kasteel-Oost.
Het huidige gebouw dateert uit 1840). Steek bij
zitbank L het witte bruggetje over. Meteen hierna
gaat u R (groen/geel/rood) over de parkeerplaats.
Aan de T-splitsing bij zitbank en het geologisch
monument groeve kasteel Oost (zie infobord)
gaat u R. Bij afsluitboom wordt dit een brede
grindweg langs de Geul. (Als u bij deze T-splitsing
L gaat, dan komt u na 100 m. bij taverne het
Koetshoes (met terras en speeltuin))..
7. Let op! Na 50 m. bij het bordje “Genhoes
Schaelsberg” (tegenover Sint Jans bron) gaat u L
het trappenpad omhoog. Boven volgt u het pad
langs de spoorlijn. Steek bij zitbank de spoorbrug
over en volg het brede pad, dat na de spoorburg
naar rechts buigt, RD omhoog. Aan de 4-sprong
voorbij zitbank en bij infobord gaat u L. Volg nu
het bospad met links beneden van u de spoorlijn
Maastricht-Heerlen. Negeer bij afsluitboom
trappenpad rechts omhoog en loop verder RD.
Aan de 3-sprong gaat u R omhoog. Aan de Tsplitsing bij twee zitbanken (mooi uitzicht) en
infobord gaat u R (groen) het bospad omhoog.
(Hier staat ook het gedenkteken ter gedachtenis van
Piet Frijns uit Schimmert, die hier op 21-jarige leeftijd
op 19-7-1965 slachtoffer werd van zinloos geweld).
8. Negeer boven zijpad rechts en loop RD
(groen/blauw) over het smalle pad langs de
afrastering. (Links heeft u weer mooi uitzicht).
Negeer veldweg links omlaag. Aan de 4-sprong
bij afsluitboom gaat u L (rood/blauw). en u komt
weer bij de parkeerplaats.
Wandelen met een Bourgondisch doel
www.kroegjesroutes.nl

