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Deze wandeling door en rondom het gezellige Valkenburg gaat een stuk langs de Geul, door veel bos en 
over enkele hellingen. Parkeer (betaald parkeren) op het Walramplein in Valkenburg. 
 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,38 km  2.25 uur  66 m  164 m 
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Startadres: Hostellerie Valckenborgh, Hovetstraat 3/hoek Walramplein), Valkenburg. Start dan bij punt 1 
 

U kunt ook starten bij de parkeerplaats Wolfdriesweg 7 bij Berghotel-restaurant Vue,  Berg  en Terblijt/ 
Geulhem. Vanaf de parkeerplaats gaat u L en volg asfaltweg, die even verder rechts (Vogelzangweg) 
omhoog buigt. Ga dan verder bij **** in punt 3.     
 

                                                                                                     
 

32. VALKENBURG 10,4 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de Hostellerie 
gaat u R. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u 
L (Palankastraat). Negeer zijwegen links en loop  
RD met links winkels en rechts de grote 
parkeerplaats Walramplein. Aan de 4-sprong voor 
de Geul gaat u L (Bogaardlaan). met rechts de 
Geul. Negeer zijweg links.   
 

(Hier heeft u bij uitkijkpunt mooi uitzicht op de Geul).  
 

Aan de 4-sprong bij Geulbrug en Geulpoort gaat 
u RD met links de kerk en de Vredesvlam.  
 

(De in 2014 gebouwde Geulpoort is een reconstructie 
van de waarschijnlijk rond 1300 gebouwde 
stadspoort. De poort werd in 1644 grotendeels door 
de Spaanse overheerser vernield. Het laatste restant 
van die stadspoort werd in 1792 afgebroken).  
 

Loop RD onder de mergelboog door en u loopt 
het kasteelpark Den Halder binnen.  
 

(Als u hier voor de mergelboog L langs het 
Mariakapelletje (zie infobordje rechter zijkant 
kapelletje) loopt, dan komt u bij de ingang van de  
H.H. Nicolaas en Barbarakerk. De mooie kerk is te 
bezichtigen via de ingang onder de toren Zie infobord 
bij ingang.  
 

Voor de mergelboog ziet u rechts het  Old Hickory 
bruggetje. Hier staken de Amerikaanse bevrijders in 
september 1944 voor het eerst de Geul over.  
 

Rechts passeert u kasteel Den Halder dat stamt uit 
de 14e eeuw. In 1635 werd het huidige huis gebouwd 
op de plaats van het oude kasteel. Zie infobord).  
 

Meteen voorbij de brug en tegenover het beeld 
van een bok gaat u L over het pad met links van u 
de oude walmuur.  
 

(Voor u ziet  u hier een oude muurreclame “Maison 
Chic” op de gevel van woning. Deze muurreclames 
zijn van vóór 1930.  
 

Het beeld van de bok is gemaakt voor de 
Valkenburgse carnavalsvereniging De Mirlithophile 
en herinnert aan de bijnaam van de Valkenburgers, 
de bök (de bokken).  
 

De route volgend ziet u links in de oude walmuur 
(13e/14e eeuw) “de Drenkporte”. Deze diende om het 
vee naar de Geul te leiden).  
 

Loop aan het eind van het pad de trappen 
omhoog en ga boven R. Steek vervolgens via het  
zebrapad de drukke Wilhelminalaan over en ga L 
omhoog. Vlak daarna neemt u de eerste 
eenrichtingsweg R (Plenkertstraat).  

2. Negeer zijwegen en blijf deze weg, die later een 
doodlopende weg wordt, 1 km RD volgen.  
 

(Achtereenvolgens passeert u links de prachtige 
monumentale Villa Alpha  (huisnr. 43), die in 1882 
werd gebouwd. Links van de villa (nr. 41) staat het 
mooie voormalig koetshuis.  
 

Dan passeert u links het voormalige protestants 
kerkje (1891). Op de zijgevel van nr. 51 
(Rozenheuvel) staat weer een mooie geschilderde 
muurreclame.  
 

Een eind verder passeert u links het rijksmonument 
prehistorische vuursteenmijn Valkenburg.  
 

Hier tegenover staat  de voormalige bierbrouwerij de 
Leeuw (1921). Van 1820 tot 1851 stond op deze plek 
een buskruitmolen  (polfermolen). Bijna aan het eind 
van de wandeling komt u nog langs het grote 
waterrad van deze voormalige buskruitmolen.  
 

Hier hangt bij muurschildering en het 
straatnaambordje “Plenkertstraat” een infobordje over 
de prehistorische vuursteenmijn en de polfermolen.  
 

De route volgend  kunt, voor deur,  via ramen nog de 
oude brouwketel zien van de voormalige Leeuw 
brouwerij. 
 

Meteen links passeert u de ingang van mergelgroeve 
waarin in 1944 een Philipsfabriek was gehuisvest (zie 
infobord).  
 

Even verder passeert u links het museum Romeinse 
Katakomben.  
 

 

Dan passeert u rechts het grote sport- en 
vrijetijdscentrum genaamd  'Par'course' waar u straks 
nog langs komt. 
 

Aan de 4-sprong bij Boscafé Tivoli, een leuke 
pauzeplek, (1934) gaat u bij houten afsluitboom 
en wegkruis RD (geel/groen) en een eindje verder 
passeert u een klaphek. Negeer zijpaden en volg 
nu geruime tijd RD (groen) het prachtige pad 
beneden langs het hellingbos en met een eindje 
verder rechts de meanderende Geul, het snelst 
stromend riviertje van Nederland. 
 

(Bij warm weer komt u hier mogelijk in de Geul pootje 
badende Galloway runderen tegen. De route volgend 
heeft u beneden bij aan de Geul staande zitbank  (na 
klaphek)  mooi zicht op de toren van het prachtige St. 
Gerlachuskerkje in Houthem.  
 

Een eind verder, na het passeren van een brug, ziet 
u rechts Château Sint Gerlach, dat oorspronkelijk een 
stift (klooster) voor adellijke dames was. Gesticht in 
1200 en genoemd naar Sint Gerlach). 
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In dit hotel hebben o.a. de Franse president François 
Mitterand,  George Bush president van de Verenigde 
Staten, Bruce Springsteen en The Rolling Stones 
overnacht.  
 

3. Na 1,5 km wordt het onverharde pad bij breed 
ijzeren hek/klaphek een smalle asfaltweg met 
rechts nog steeds het natuurgebied Ingendael. 
Negeer bospad scherp links omhoog. Bij 
afsluitboom en wildrooster gaat u RD. Vlak 
daarna aan de 3-sprong gaat u L (Vogelzangweg) 
omhoog.    
 
 

**** (U loopt nu de Brakkenberg/Vogelzangweg 
(14%) omhoog.  
 

Even verder passeert u rechts het hooggelegen, 
monumentale okerkleurige in mergel opgetrokken 
hotel kasteel Geulzicht (begin 20e eeuw/ 
oorspronkelijke functie particuliere bewoning).   
 

Negeer bospad rechts bij parkeerplaats.  
 

(Hier passeert u links de ingang van de afgesloten 
voormalige ondergrondse kalksteengroeve 
Barakkenberg (<1800) die nu een verblijfplaats van 
vleermuizen is).  
 

Na 100 m, 30 m voor rechts staande vangrail,  
gaat u bij bordje “Bergseheide” L via afsluitboom  
het bospad omhoog.  
 

4. Na bijna 100 m gaat u aan de 3-sprong bij 
asfaltstrook R. Negeer zijpaden  (Na veel regenval 
kan het pad een eind verder  soms drassig zijn). Het 
bospad wordt een eind verder een stijgend 
bospad. Negeer boven zijpaadje scherp links. 
Aan de Y-splitsing gaat u L het pad omlaag. 
Beneden aan de T-splitsing gaat u weer L. Aan de 
4-sprong gaat u R (rood). Even verder buigt het 
pad rechts omhoog. Volg dit pad geruime tijd 
door het hellingbos. 
 

5. Beneden aan de kruising gaat u R (rood/blauw/ 
rood-wit) het brede pad omhoog. Boven aan de T-
splitsing gaat u L over het brede pad. Voor het 
sportveld gaat u L.  Negeer zijpaden en volg het 
brede pad RD. Aan de T-splitsing gaat u L met 
links de bosrand.  
 

6. Aan de 4-sprong bij stukje verharde weg  gaat 
u RD over het smalle grindpad met links 
afrastering van de beneden gelegen voormalige 
grindgroeve Meertens.  
 

(U verlaat dus hier het bos. Als u hier aan de 4-
sprong L  gaat, dan komt u meteen bij draaihekje bij 
het infobord Groen Hotspot 6/de stille 
Meertensgroeve, die zeker  een bezoekje waard is. 
Mogelijk komt u in de groeve Nederlandse landgeiten 
tegen).  
 

Negeer zijpaden en volg RD het grindpad met 
links de afrastering van de voormalige groeve 
Meertens.  
 

(Deze voormalige heringerichte grindgroeve 
Meertens is door de warme en beschutte ligging en 
de open schrale vegetatie een apart gebied binnen 
de Bergse Heide.  
 

Mogelijk staan aan de afrastering Nederlandse 
landgeiten).  
 

Na 150 passeert u bij zitbank links een insectenhotel/ 
bijenoase (zie infobord). Rechts ziet u woningen in 
Vilt) 
 

Na 400 m gaat u voorbij de volgende zitbank aan 
de T- splitsing bij geel gasleidingpaaltje van de 
Gasunie en waterpompput L 
 

(Wilt u pauzeren dan kunt u naar taverne Sjefke met 
terras lopen (150 m). Ga dan meteen R het 
trappenpad omhoog volg het grindpad dat even verder 
door de natuurspeelplaats loopt. Bij  de jeu-de 
boulesbanen en zitbanken volgt u het tegelpad 
omhoog en even verder tegenover de speeltuin komt u 
links bij de taverne met terras. Open dinsdag t/m 
zondag vanaf 11.00 uur). 
 

Meteen  daarna gaat u aan de ongelijke 4-sprong 
(hooivork) gaat u RD het mooie holle bospad 
omlaag.  
 

(Hier heeft u aan de 4-sprong links bij afrastering  
mooi uitzicht over de voormalige grindgroeve). 
 

Negeer zijpaden.   
 

7. Na 500 m gaat u beneden aan de T-splitsing  R 
(geel/ blauw) omhoog. Negeer zijpaden en volg 
geruime tijd RD de stijgende grindweg met linsk 
de bosrand. Na bijna 700 m gaat u aan de 
asfaltweg in de kern Vilt scherp L. De asfaltweg 
wordt een veldweg. Let op! Neem na het clubhuis 
van  "Scouts Hill" het eerste bospad L 
(geel/blauw). 
 

8. Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u RD. Bij het 
grasveld loopt u RD. Meteen daarna aan de T-
splitsing gaat u R het pad omlaag. Beneden aan 
de T-splitsing gaat u L verder omlaag. Vlak 
daarna aan  de 4-sprong bij wegkruis en Boscafé 
Tivoli (1934) loopt u RD (geel/groen) het smalle 
klinkerpad omlaag. 
 

9. Aan de 3-sprong, meteen na Geulbruggetje, en 
bij breed houten hek/klaphek gaat u R over de 
grindweg, met rechts een hoge “haag” waar 
achter de Geul meandert. Aan de  3-sprong, bij 
nauwe doorgang en klaphek, gaat u R over de 
grindweg met even verder links woningen aan de 
rand van Valkenburg.  
 

(Als u hier aan de 3-sprong L gaat, dan komt u 
meteen bij zitbank, die herinnert aan het feit dat hier 
van 1935 – 1972 de voetbalvelden van de inmiddels 
voormalige roemrijke voetbalclub Valkenburgse Boys 
uit de buurt Broekhem lagen).  
 

Negeer zijpaden. Na 200 m gaat bij wegkruis, type 
vliegermodel, R/RD over het grindpad, dat  
gelegen is in het stroom- overloopgebied van de 
Geul. Meteen  daarna steekt u een vlonderpad 
over. Voorbij houten brug gaat u R over de 
kasseienweg. Steek de brug en veerooster over 
en loop RD. Via volgende brug steekt u de Geul 
over en ga dan meteen L met rechts 
restaurant/brasserie de Beren met groot terras.  
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(U bent hier op het terrein van het sport- en 
vrijetijdscentrum genaamd  'Par'course'  met o.a. een 
zogeheten Food Experience Centrum voor 
streekproducten, een 'Experience Center' van 
Shimano  waar producten op het gebied van fiets-, 
roei- en hengeltechniek worden getest). 
 

Even verder steekt u bij stuw via brug weer de 
Geul over  
 

(Hier bevindt zich rechts het grote (inpandige) 
waterrad van o. a de voormalige polfer- 
buskruitmolen. Bij infobordje, waar u meer te weten 
komt over de geschiedenis van dit waterrad, heeft u 
goed zicht op het grote waterrad).  
 

Na de burg gaat u R en steek de parkeerplaats 
over. Bij slagboom gaat u RD over de grindweg 
met links de grote openbare parkeerplaats.    
 

(Voor u ziet de St Josefkerk (1931) in Broekhem).   
 

Na brug gaat u aan de doorgaande weg R. Aan de 
3-sprong bij Geulbrug RD. Meteen daarna gaat u 
bij zitbank R over het asfalt- voetpad met rechts 
de Geul en links de grote parkeerplaats. Loop bij 
twee zitbanken RD en steek de houten burg over. 
Aan de fontein met kunstwerk loopt u RD door 
het Odapark.   
 

(Hier stroomt even verder rechts de molentak van de 
Geul weer in de Geul).   
 

Aan de klinkerweg gaat u R (Oranjelaan) en u 
steekt de molentak van de Geul over.  Aan de 4-
sprong gaat u RD (Oranjelaan). Steek de 

doorgaande weg en loop RD (Jan Deckerstraat).  
Negeer bij het monumentale Casino hotel (1902) 
zijweg links en loop RD (Passage) door het 
voetgangerszone.  
 

(Als u hier L gaat, dan ziet u meteen  links bij brug 
het waterrad van de  Fransche Molen (1804, die zo 
genoemd is omdat de eigenaar van Franse afkomst 
was).  
 

Op het einde van de voetgangerszone gaat u op 
het Theo Dorrenplein R.  
 

(U bent hier op “het Eiland in de Geul”. Het 
Grendelplein ligt tussen de molentak van de Geul en 
de Geul.  
 

Links ziet u het rijksmonument Leenhof (1661). 
Momenteel is hier de VVV Zuid Limburg (no.5)  
gehuisvest. De is de oudste VVV van Nederland, in 
1885 opgericht door Theo Dorren onder de naam 
VVV Geuldal).  
 

Via de Geulbrug en de Geulpoort verlaat u “het 
Eiland in de Geul”. Meteen na de Geulpoort gaat 
u L (Bogaardlaan) met links de Geul. Negeer 
zijweg rechts. Aan het Walramplein/parkeerplaats  
gaat u meteen R over het trottoir. Negeer 
zijwegen links. Voorbij het statige hotel Voncken 
komt u rechts weer bij Hostellerie Valckenborgh, 
de sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt nuttigen.  
 

 
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. 

 


