305. VALKENBURG 8,8km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze wandeling met hellingen loopt u onderlangs de Schaelsberg en over de Daolkesberg met
prachtig uitzicht. De terugweg gaat langs de Geul en onderlangs de Wilhelminatoren. Neem zelf proviand
mee, er staan genoeg zitbanken. Bij punt 4 passeert u brasserie Schaloen voor een pauze.
Startadres: Parkeerplaats Geulpark, Neerhem 61 Valkenburg.
Gps afstand: 8800m
Looptijd. 1.50
Hoogteverschil: 57m
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

blz 2 van 3

305. VALKENBURG 8,8km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R.
Negeer zijwegen. Waar de doorgaande weg naar
rechts buigt, loopt u RD onder de Berkelpoort (zie
infobord) door. Negeer twee zijwegen rechts. Aan
de grote 3-sprong gaat u R (GrotestraatCentrum). Negeer zijwegen. Aan de 4-sprong aan
het einde van deze straat, met de vele terrassen,
gaat u RD over de Geulbrug. (Voor de Geulbrug
ziet u links de H.H. Nicolaas en Barbara kerk. De
toren is gebouwd rond 1250. Even verder ziet u
kasteel Den Halder. Het kasteel stamt uit de 14e
eeuw. In 1635 werd het huidige huis gebouwd op de
plaats van het oude kasteel. Hier voor de brug wordt
de oude Geulpoort herbouwd, die in november 2014
gereed is). Steek nu het Theo Dorrenplein RD
over. (Rechts na de brug ziet u het Rijksmonument
Leenhof (1661). Momenteel is hier de VVV Zuid
Limburg (no.5) gehuisvest. De oudste VVV van
Nederland, in 1885 opgericht onder de naam VVV
Geuldal). Via de brug over de Geul verlaat u “het
eiland in de Geul”. Negeer zijwegen en loop RD.
Steek via het zebrapad de drukke doorgaande
weg (Reinaldstraat) over en ga R over het trottoir.
Aan de 4-sprong gaat u L (Hekerbeekstraat)
omhoog. Vlak hierna bij muurkruis en bij het huis
(nr.1) met de mooie geveltop (1899) gaat u R
(Steenstraat) omhoog. (Even verder passeert u
rechts het voormalige klooster van de zusters
Franciscanessen (1883)).
Loop onder het
spoorwegviaduct door en volg de veldweg RD
(blauw). Aan de Y-splitsing bij mooi bijzonder
veldkruis gaat u R. (Boven heeft u prachtig uitzicht.
V.l.n.r. ziet u de 30 m. hoge uitzichttoren Wilhelmina,
de kasteelruïne Valkenburg, de enige hoogteburcht in
Nederland, Thermae 2000 (puntdaken) en het
Casino). Volg het smalle pad omlaag. Beneden
gaat u R de smalle asfaltweg omlaag. De
asfaltweg buigt naar links.
2. Aan de kruising bij spoorwegviaduct gaat u RD
(groen/blauw) het pad omhoog. Aan de 3-sprong
gaat schuin L omhoog. Boven aan de 3-sprong bij
infobord en zitbanken (mooi uitzicht) gaat u R
(blauw). (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). Aan de 3-sprong gaat u L en volg
nu het bospad met rechts beneden van u de
spoorlijn Maastricht-Heerlen. Negeer bij nauwe
doorgang trappenpad links omhoog en loop
verder RD. Negeer zijpad steil rechts omlaag
richting spoorbrug. Vlak daarna aan de 4-sprong
bij infobord gaat u RD verder over het pad met
rechts beneden van u de spoorlijn. Aan de Tsplitsing gaat u R (rood-wit). Vlak daarna aan de
spoorwegovergang en zitbank gaat u L (geel) het
pad omhoog langs een infobord. Volg het pad dat

boven naar rechts buigt. (Hier passeert u de
hooggelegen mergelgrot in de Däölkesberg (zie
infobord). Even verder staat een zitbank met prachtig
uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid-Limburg).
3. Boven aan de T-splitsing gaat u R (geel) de
veldweg omlaag. Beneden gaat u RD (geel) over
de smalle asfaltweg. Aan de T-splitsing in het
buurtschap Walem gaat u R (rood/zwart/geel) de
asfaltweg omlaag. Negeer bij wegkruis veldweg
schuin links omhoog. Negeer bij bungalowpark
Schin op Geul zijweg rechts omhoog en loop RD
onder het spoorwegviaduct door. Aan de Tsplitsing bij wegkruis gaat u R (Graafstraat/geel).
Neem even verder het pad schuin L (geel)
omlaag. Blijf dit pad, dat later langs de Geul
loopt, geruime tijd RD volgen. (De 58 km lange
Geul, het snelst stromend riviertje van Nederland,
ontspringt in het Belgische gehucht Lichtenbusch
nabij de Duitse grens. Het riviertje mondt uit in de
Maas nabij Bunde tegenover het gehucht
Voulwames. Een eind verder ziet u links de witte
kasteelboerderij Genhoes (17e en 18e eeuw)).
4. Negeer zijpad scherp rechts omhoog. Aan de
witte ijzeren brug over de Geul loopt u RD. (Dit
punt met de Calvariegroep is in deze contreien beter
bekend onder de naam “de drie beeldjes”. In de
boom links naast de brug is een beeldje te zien dat in
de boom is vastgegroeid. Als u wilt pauzeren, ga hier
dan L het witte bruggetje over en loop door de
prachtige beukenlaan naar brasserie Schaloen (met
terras), dat gelegen is op het binnenplein van het
prachtige kasteel). Negeer meteen zijpad rechts
omhoog. (Een eind verder passeert u links een
oorlogsmonument. In het weiland, aan de andere
kant van de Geul, werd op 29 juni 1943 een Engelse
Lancaster bommenwerper neergeschoten door een
Duitse nachtjager. De zeven bemanningsleden
vonden hierbij de dood). Negeer tegenover de Sint
Jansbron
en
bij
het
bordje
“Genhoes
Schaelsberg” trappenpad rechts omhoog. Bij
afsluitboom wordt de grindweg een asfaltweg.
Even verder bij zitbank en het geologisch
monument groeve kasteel Oost (zie infobord) gaat
u L (geel/groen/rood) over de parkeerplaats langs
de Geul. Steek aan de 4-sprong L het witte
bruggetje over de Geul over en loop RD
(geel/groen) het voetpad in. Volg dit pad, dat
tweemaal een haakse bocht naar rechts maakt,
geruime tijd. Negeer voor de parkeerplaats zijpad
rechts. Steek bij de ingang van de parkeerplaats
L de voorrangsweg over en ga R (zwart/geel) over
het
trottoir.
Neem
de
eerste
weg
L
(Sibbergrubbe).

5. Meteen daarna gaat u R (zwart) omhoog
richting Sprookjesbos. Aan de Y-splitsing, voorbij
de ingang van het Sprookjesbos, neemt u R (geelrood) het paadje langs de afrastering. Negeer
voor de kabelbaan en rodelbaan het trappenpad
links omhoog. Meteen daarna buigt het pad naar
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rechts (zwart) en loop het lange trappenpad
omlaag. U loopt onder de kabelbaan door. Aan de
3-sprong gaat u R verder omlaag. Beneden aan
de doorgaande weg gaat u R. Negeer zijwegen en
u komt weer bij de parkeerplaats.

