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Deze korte maar pittige wandeling met drie steile hellingen gaat  door het bos en langs de Geul. Tijdens de 
wandeling heeft u  o.a. uitzicht op drie kastelen..  Bij punt 5 kunt u naar brasserie Het Valkennest lopen en 
passeert u brasserie Schaloen, beiden leuke pauzeplekken.   
 

Startadres: Bed and Breakfast - Restaurant De la Ruïne, Neerhem 2, Valkenburg. 
U kunt parkeren op het Berkelplein of parkeerplaats Geulpark (Neerhem).Op beide plekken is betaald parkeren.  U 
kunt ook gratis parkeren nabij kasteel Schaloen langs de doorgaande weg naar Schin op Geul.  (Gps; vlak bij  
Oude Valkenburg 9, Schin op Geul). Start dan bij **** in punt 5. U kunt dan pauzeren bij restaurant De la Ruïne 
met het leuke terras. Als u op het Berkelplein parkeert loopt u naar links langs restaurant De Trein de straat 
helemaal uit. Aan de  T-splitsing ziet u rechts bij de Berkelpoort het hotel liggen.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,59 km 1.30 uur 84 m 142 m 
 

 
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.   

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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17. VALKENBURG 6,6 km 
 

1. Met uw rug naar het hotel en het lange 
trappenpad gaat u R.  
 

(U passeert meteen rechts (nr.8 ) het mooie 
herenhuis (1762) dat ook als pastorie heeft dienst 
gedaan).  
 

Let op! Na bijna 100 m, waar de doorgaande weg 
bij hotel Atlanta een bocht maakt, gaat u R (zwart) 
over het voetpad met rechts de parkeerplaats van 
hotel Atlanta.  
 

(Op de hoek van de gevel staat een beeldje van St. 
Antonius).  
 

Het voetpad wordt vlak daarna een trappenpad 
dat achter de huizen omhoog loopt.  
 

(April 2021 was dit pad afgesloten. Laat even weten 
als het pad weer te belopen is. Alvast bedankt. Is dit 
nog zo, loop dan terug en ga R (Neerhem) langs de 
voorkant van het hotel over het trottoir langs de 
doorgaande weg.    
 

(Na 200 m passeert u de kabelbaan waarmee u 
omhoog kunt gaan naar  de Wilhelminatoren. Ga dan 
verder bij ^^^^ in dit punt).  
 

Na 500 m gaat u bij ANWB-wegwijzer R 
(Sibbergrubbe) omhoog richting Sibbe. Vla daarna bij 
huisnr. 10 gaat u de smalle asfaltweg  omhoog 
richting Sprookjesbos. Vlak voorbij ingang 
sprookjesbos gaat u L (geel-rood) via trappenpad het 
bospad omhoog met links afrastering Sprookjesbos. 
Na 250 m gaat u boven op de grote parkeerplaats bij 
afsluitboom L de smalle asfaltweg omhoog. Ga nu 
verder bij **** in punt 2. Voordat u verder loopt, ga 
hier op de parkeerplaats even R en dan heeft u bij de 
Wilhelminatoren prachtig uitzicht).     
 

Aan de 3-sprong gaat u R (zwart/geel-rood) 
verder het trappenpad omhoog. ^^^^ Boven komt 
u bij de 30 m hoge Wilhelminatoren (1906).  
 

 

(Hier heeft u mooi uitzicht o. a. op de  kasteelruïne, 
die in circa 1200 gebouwd is en de enige 
hoogteburcht in Nederland is). 
 

2. Loop RD over de parkeerplaats en loop bij 
slagboom RD de smalle asfaltweg omhoog. **** 
Negeer boven zijpaden rechts. Na 150 m gaat u 
bij houten “vangrail” L (blauw/groen) via 
trappenpad het bospad omlaag. Na 100 m gaat u 
aan de Y-splitsing R omhoog en blijf het pad, dat 
tweemaal steil daalt, RD volgen. Bijna beneden 
aan de 3-sprong bij weiland gaat u R verder 
omlaag. 30 m voor de doorgaande weg gaat u R 
het smalle bospad omhoog, dat na 200 m een 
veldweg wordt. 
 

(Voor u ziet u de voormalige kalkoven Biebosch waar 
vroeger mergel werd verbrand tot ongebluste kalk. In 
dat bos ligt ook de Vallenberggroeve, waarschijnlijk 
de oudste mergelgroeve van Nederland. Deze was 
van de 12e tot de 16e eeuw in gebruik).  
 

Aan de doorgaande weg gaat u L omlaag. Meteen 
daarna gaat u bij zitbank R (groen) de bos- 
grindweg omhoog.   
 

3. Na 150 m, meteen voorbij rechts staand ijzeren 
hek, gaat  u schuin L het smalle bospad steil 
omhoog. Negeer zijpaadjes. Na 400 m gaat u 
boven aan de 4-sprong voorbij zitbank RD (groen) 
over het licht dalende pad door de bosrand. Aan 
de T-splitsing gaat u R het smalle bospad 
omlaag. (U verlaat hier de groene route). Volg nu 
het dalende en stijgende bospad, dat na 200 m 
links omlaag buigt en smal hol dalend pad wordt, 
RD. Aan de 3-sprong bij zitbank, genietplekje, 
gaat u R (geel/groen) het bospad omhoog.  
 

(Hier heeft u bij zitbank en dikke beuk mooi uitzicht 
over het Geuldal o.a. op kasteel Schaloen (l), het 11e 
eeuws kerkje van Oud-Valkenburg en kasteel 
Genhoes (rechts naast de kerk).   
 

4. Voorbij zitbank, met mooi uitzicht, komt u via 
trappenpad beneden bij breed bospad. Steek dit 
over en loop RD over het pad, dat vlak daarna een 
steil stijgend pad wordt. Na 300 m gaat u boven 
aan de T-splitsing L het holle pad omlaag. Aan de 
bosrand bij zitbank, genietplekje, gaat u RD het 
brede graspad omlaag.  
 

(Hier heeft u schitterend uitzicht over het vijfsterren 
landschap Zuid-Limburg).  
 

Beneden aan de T-splitsing bij zitbanken gaat u L 
(wit-rood) en volg het graspad/veldweg omlaag. 
Aan de 3-sprong RD. Meteen daarna aan de T-
splitsing bij zitbanken, linden en de van 
mergelstenen gebouwde St. Jansboskapel (1915), 
die in opdracht van de bewoners van het nabij 
gelegen kasteel Genhoes is gebouwd, gaat u R 
(geel) over de grindweg. 
 

 

5. Steek de doorgaande weg over en loop RD 
(geel/rood) over de asfaltweg door de mooie 
lindelaan.  
 

**** (Als u hier aan de doorgaande weg R gaat, dan 
komt u na 100 m bij het mooie 11e eeuwse Johannes 
de Doperkerkje van Oud Valkenburg. Hier ligt 
tegenover het kerkje hotel brasserie Het Valkennest, 
een leuke pauzeplek met achterterras.   
 

Lopend naar het kerkje heeft u meteen rechts (nr. 2) 
mooi zicht op de prachtige open binnenplaats van de 
voormalige hoeve waarvan de schuur uit 1775 stamt 
en de linkervleugel uit 1872 dateert.  
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Als u bij het kerkje bij groot wegkruis L de 
doodlopende weg omlaag loopt, dan heeft u voorbij 
infobord en aan het einde van de rij lindebomen 
prachtig zicht op het middeleeuws omgracht kasteel 
Genhoes, dat op privéterrein ligt en links op de witte 
hoeve Genhoes)  
 

De route volgend passeert u achtereenvolgens de 
kasteeltuin Oud-Valkenburg (een bezoekje waard), 
de molentak van de Geul met de watermolen 
“Sjaloens meule” en kasteel Schaloen (zie infobord 
bij ingang)). In de brasserie van het kasteel (met 
terras), dat gelegen is op het binnenplein van het 
prachtige kasteel, kunt u pauzeren).  
 

De asfaltweg buigt naar rechts en wordt een 
grindweg en loop nu verder door de prachtige 
beukenlaan.  
 

(Even verder, waar de weg naar links buigt, heeft u 
mooi uitzicht op de witte kasteelhoeve Genhoes en 
kasteel Genhoes/zie infobordje).  
 

Na de witte smalle brug over de Geul bij de 
Calvariegroep gaat u L.  
 

(Dit punt met de Calvariegroep bij het bruggetje is in 
deze contreien beter bekend onder de naam “De Drie 
Beeldjes” (1739). Volgens de legende wilde de 
paarden van de kasteelheer van Schaloen de brug 
over de Geul niet oversteken. Oorzaak was de boze 
geest Ruprecht. Op advies van de kluizenaar op de 
Schaelsberg zijn toen De Drie Beeldjes hier 
neergezet. Sindsdien steken mens en dier hier veilig 
over).    
Negeer zijpaden blijf dit brede pad langs de 
meanderende Geul, het snelst stromend riviertje 
van Nederland,  RD (geel/groen/rood) volgen.  
 

(Na 300 m passeert u links een gedenksteen en 
rechts een infobordje. Op 29 juni 1943 om 01.25 uur 
werd hier een Engelse Lancaster bommenwerper 
Halifax JB 907 van de 78th Squadron of the Royal Air 
Force neergeschoten door een Duitse nachtjager. De 
bommenwerper kwam terug van een 
bombardementen op Keulen en was opgestegen van 
de Engelse basis Breighton. De zeven 
bemanningsleden vonden hierbij de dood.  
 

Het monument, dat aan de andere kant van de Geul 
staat, bestaat uit de propeller van de neergestorte 
bommenwerper en markeert in het weiland de locatie 
van het neergestorte vliegtuig).   
 

Na 600 m gaat u voorbij afsluitboom en het rechts 
gelegen geologisch monument “groeve kasteel 
Oost” (zie infobord) L over de parkeerplaats.  
 

(Als u hier bij de asfaltweg 100 m  RD loopt komt u bij 
de knusse Taverne Het Koetshoes).  
 

Aan de 4-spron, einde parkeerplaats, gaat u L 
over het witte bruggetje. 
 

6. Meteen na het bruggetje gaat u R. Negeer  
zijpaden en blijf het pad RD volgen met rechts 
van u de meanderende Geul.  
 

(400 m verder ziet u rechts het okerkleurige kasteel 
Oost. Het huidige gebouw dateert uit 1840).  
 

Steek na 800 in Valkenburg via zebrapad de 
doorgaande weg over en loop RD over het 
klinkerpad met rechts de Geul. Vóór het 
sluisbruggetje (Walramstuw, zie infobord) en 
vistrap gaat u L verder  langs de Geul.  
 

(Op het sluishuisje is een fraaie schildering 
aangebracht met de afbeelding van de H. Barbara).  
 

Bij de in 2016 uit de eredienst onttrokken met 
mergelstenen gebouwde grote O.  L. Vrouw van 
Altijddurende Bijstand kerk loopt u RD met rechts 
de mergelmuur, die gebouwd is op de plek van de 
oude vestigingsmuur.  
 

(Bij het begin van de mergelmuur staat op de muur 
een bronzen maquette van de vestingstad, waar het 
Valkenburg te zien is zoals het in de Middeleeuwen 
uitzag met o.a. de indrukwekkende burcht, waarvan 
de hoge kasteeltoren in 1672 is vernield).   
 

Aan de 4-sprong loopt u RD (Bogaardlaan) verder 
langs de Geul.  
 

(Als u hier R gaat, dan komt u na 80 m bij de Oude 
Molen (nr. 4) ook wel Molen van Schyns genoemd, 
die uit 1860 stamt. Deze is elke 2e en 4e zaterdag van 
de maand van 11.00 tot 17.00 uur in gebruik en te 
bezichtigen. U kunt er dan ook speltbrood kopen).  
 

Negeer zijweg links.  
 

(Hier heeft u bij uitkijkpunt een mooi uitzicht op de 
Geul. Op de bruggetjes staan leuke beelden).  
 

Aan de volgende 4-sprong bij brug en Geulpoort 
gaat u L (Grotestraat Centrum).   
 

(De in 2014 gebouwde Geulpoort is een reconstructie 
van de waarschijnlijk rond 1300 gebouwde 
stadspoort. Het laatste restant van die stadspoort 
werd in 1792 afgebroken. Als u hier even RD loopt, 
dan komt u bij kasteel Den Halder. Het kasteel stamt 
uit de 14e eeuw. In 1635 werd het huidige huis 
gebouwd op de plaats van het oude kasteel. Als u 
voor het kasteel tegenover het volgende bruggetje L 
gaat, dan komt u bij de ingang van de H.H. Nicolaas 
en Barbara kerk. Via de deur onder de toren is deze 
mooie kerk te bezichtigen).  
 

Negeer zijwegen.  
 

(U loopt nu door het centrum met de vele terrassen. 
Bij het eindpunt is een rustiger terras. Links  (nr.31-
35) passeert u het voormalige stadhuis en 
postkantoor van Valkenburg (1900-1966)).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (Berkelstraat). Negeer 
zijwegen en een eindje verder loopt u onder de 
Berkelpoort door (Zie infobordje). U komt weer bij 
het hotel, de sponsor van de wandeling,  waar u 
binnen of op het terras de wandeling kunt 
afsluiten met een hapje en drankje.  
 

(Als u uitgerust bent, kunt u eventueel via het naast 
het hotel gelegen trappenpad de kasteelruïne 
bezoeken. Deze kasteelruïne, ± 1200 gebouwd, is de 
enige hoogteburcht in Nederland). 


