190. VALKENBURG 10km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Deze wandeling met hellingen heeft vele mooie uitzichten. De route gaat omhoog door het bos naar de
Schaelsberg. Daarna door de velden naar Klimmen. Ook passeert u krijtrotsen. Bij Klimmen passeert u
Rustpunt Achterum voor een pauze. Bij ’t Koetshoes is een ruim terras.
Startpunt: Taverne Het Koetshoes, Oosterweg 42 Valkenburg.
Ca. 50m voor de taverne is L een gratis parkeerplaats.

Gps afstand: 10000m
Looptijd: 2.05
Hoogteverschil: 85m
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.

Wandelen met een Bourgondisch doel www.kroegjesroutes.nl
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190. VALKENBURG 10km
1. Met uw rug naar de taverne gaat u R. Bij de
afsluitboom loopt u RD over de brede pad langs
de Geul. Ga na 50 m.,, bij bordje Genhoes
Schaelsberg, gaat u L het trappenpad omhoog.
Boven loopt u even parallel aan de spoorlijn
Maastricht-Heerlen. Steek dan L de spoorbrug
over en volg het brede pad, dat na de spoorburg
naar rechts buigt, RD (groen) omhoog. Aan de 4sprong voorbij zitbank RD (groen) verder
omhoog. Boven passeert u de kluis en de
kruisweg op de Schaelsberg. (De k ruisweg (1843)
bestaat uit 14 staties (zie infobord).Iets verder staat
de k luis (zie infobord voor de k luis).. Dit is de meest
schilderachtige van alle Nederlandse k luizenarijen.
De k luis is vrij te bezichtigen, zek er doen. Achter
statie VIII heeft u een schitterend uitzicht over het
Geuldal). Aan de 4-sprong bij afsluitboom gaat u
RD (rood/blauw). De weg wordt een asfaltweg.
2. Neem nu na 350 m. de eerste veldweg L
(blauw). (Even verder heeft u link s een prachtig
uitzicht. V.l.n.r. ziet u de 30 m. hoge uitzichttoren
Wilhelmina, de k asteelruïne Valk enburg, de enige
hoogteburcht
in
Nederland,
Thermae
2000
(puntdak en) en het Casino). Aan de asfaltweg bij
veldkruis gaat u L. Meteen daarna gaat u R de
veldweg in. (Voor u ziet u de k erk toren van
Hulsberg). Beneden aan de voorrangsweg in het
buurtschap de Heek gaat u R over het fietspad.
Neem
nu
de
eerste
asfaltweg
R
(Achelerweg/geel). Voorbij de boerderij volgt u de
veldweg geruime tijd omhoog. Steek boven de
asfaltweg over neem meteen L (geel) het smalle
pad langs de doornhaag, parallel aan de
asfaltweg.
3. Bij het eerste huis in Klimmen gaat u R
(Dolberg). (Als u wilt pauzeren, loop hier dan RD
(Dolberg). U k omt dan na 100 m. bij Rustpunt
Achterum waar u iets k unt eten en drink en.. Binnen
en vanaf het terras heeft u mooi uitzicht over het
buurtschap Termaar. Open: Wo t/m Zo vanaf 10.30
uur). Ga nu tegenover huisnr. 1 meteen scherp R
over de klinkerweg. Dit wordt een dalende
veldweg. Aan de Y-splitsing gaat u R (rood) het
graspad/veldweg omhoog. Aan de T-splitsing bij
picknickbank gaat u L over de asfaltweg. (Hier
heeft u rechts mooi uitzicht over het Geuldal). Aan de
4-sprong bij wegkruis in het buurtschap Koulen
gaat u RD (groen/geel/rood/blauw) omlaag. (Kijk
hier even naar de tek st boven de voordeur van
huisnr.1). 100 Meter voorbij het muurkruis van de
voormalige boerderij Koulenberg (1863) gaat u R
(rood) het brede graspad omlaag. (Omlaag lopend
heeft u voor u mooi uitzicht).

4. Aan de T-splitsing voor de spoorlijn
Maastricht-Heerlen gaat u R (rood). Even verder
wordt de veldweg in het buurtschap Opscheumer
een asfaltweg. (U passeert hier rechts een rij
woningen. Deze zes woningen “De Zesbaanhoezen”
zijn
in
eerste
instantie
gebouwd
voor
spoorwegarbeiders, die deze spoorlijn onderhielden).
Aan de 3-sprong bij viaduct R (wit/rood/geel).
Negeer vlak daarna veldweg rechts en loop
verder RD (wit/rood) de holle asfaltweg omhoog.
Boven aan de 3-sprong gaat u RD over de
asfaltweg. Voor de spoorbrug loopt u RD
(geel/rood) over het graspad langs twee huizen.
(Als u hier de spoorburg oversteek t dan k omt na 100
m. bij Landhotel Heuvelzicht waar u k unt pauzeren in
de brasserie de Oranjerie. Aan de achterzijde is een
prachtig terras. Wandelaars zijn van harte welk om).
Het pad wordt even verder een smal pad en later
een dalende veldweg. Beneden bij wegkruis in
het buurtschap Walem gaat u R (rood/zwart/geel)
over de asfaltweg. Aan de 3-sprong tegenover
huisnr. 6 gaat u L (geel) omhoog.
5. Negeer zijweg rechts. Meteen daarna aan de Ysplitsing gaat u L (geel) de holle weg omhoog.
Aan de 3-sprong bij bungalowprak Schin op Geul
gaat u L (geel). Volg het balkonpad met links een
schitterend uitzicht over het vijf sterren
landschap Zuid Limburg. (Rechts passeert u de
hooggelegen mergelgrot in de Däölk esberg). Het pad
buigt
links
omlaag. Steek
beneden
de
spoorwegovergang over en ga meteen R (geel)
over het pad parallel aan de spoorlijn. Even
verder daalt het pad het bos in. Ga benede n R
over het brede pad langs de Geul. (De 58 k m 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). U komt bij een witte
bruggetje over de Geul (Dit punt met de
Calvariegroep is in deze contreien beter bek end
onder de naam “de drie beeldjes”. In de boom link s
naast de brug is een beeldje te zien dat in de boom is
vastgegroeid. Rechts ziet u k asteel Schaloen en
link s k asteelboerderij Genhoes). Negeer zijpaden en
loop verder RD over het brede pad langs de
meanderende Geul. Loop aan de afsluitboom nog
even RD en u komt weer bij de gezellige taverne
met terras en speeltuin waar u nog iets kunt eten
of drinken.
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