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www.wandelgidszuidlimburg.com

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

blz 2 van 3
Totaal omhoog

12,71 km

2.55 uur

86 m

202 m

Een lange maar zeer mooie wandeling door het Ravens- en Kloosterbos, een stuk langs de Geul en door
het stadje Valkenburg.
Startpunt: Brasserie De Stationnerie, Stationsstraat 10, Valkenburg.

44. VALKENBURG 12,7 km
1. Met uw rug naar het station gaat u R
(Spoorlaan) langs de platanenbomen. Negeer
twee zijwegen links. Steek aan de 3-sprong R
(blauw) de spoorwegovergang over en ga meteen
L (blauw/Parallelweg). Loop nu verder langs de
spoorlijn en negeer twee zijwegen rechts. Aan de
4-sprong bij wegkruis en spoorwegovergang gaat
u R (Bosstraat) omhoog. Een eind verder steekt u
via brug de autoweg Heerlen-Maastricht over.
Meteen na de brug gaat u aan de 4-sprong bij
wegkruis L (rood) richting bos. Ga vervolgens
door het draaihekje en volg het pad (rood) door
het Ravensbos. Een eind verder gaat u in het bos
L (rood) het steile pad omlaag. (Loop voorzichtig
omlaag).
2. Beneden aan de T-splitsing aan de bosrand
gaat u R (blauw/rood/zwart).
(U loopt nu rechts langs het beekje “Strabeek”, dat in
het natuurgebied Ingendael in de Geul uitmondt).
Negeer breed bospad rechts omhoog. Aan de 3sprong gaat u L (blauw/zwart) de veldweg
omhoog, die even verder een asfaltweg wordt.
Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u RD
(blauw/zwart). Loop over het rechts gelegen
hoger pad dat parallel loopt aan de links beneden
gelegen asfaltweg. Negeer aan het eind van het
pad zijpad links omhoog en loop RD de asfaltweg
omhoog tot na het plaatsnaambord "Groot
Haasdal". Ga dan bij groot muurkruis (1939)
scherp
L
(Kleverstraat)
langs
een
vakwerkboerderij.
3. Bij groot loonbedrijf wordt de asfaltweg een
dalende bos- veldweg. Waar na 100 m de dalende
veldweg bij rij esdoorns en hoogspanningskabel
naar rechts (zwart/blauw) buigt, negeert u bij
zitbank smal graspad links.
(Hier links bij zitbank op de Kleverberg ligt de kleine
joodse begraafplaats van Schimmert (1882)
bestaande uit 4 grafstenen, oorspronkelijk 7. De
steentjes op de grafstenen worden achtergelaten
door de bezoekers aan de graven. De joodse
begraafplaatsen worden aangelegd voor de
eeuwigheid tot de wederopstanding der doden in de
Messiaanse tijd zoals de joodse profeten voorspeld
hebben).

Beneden aan de T-splitsing bij hardstenen
veldkruis gaat u L (zwart/blauw) de mooie holle
weg omhoog. Boven aan de holle weg gaat u R
(blauw) over de veldweg. Aan de 5-sprong bij
veldkruis gaat u L (blauw/geel/groen).
(Geniet hier op het plateau van Schimmert van het
prachtig uitzicht over het vijf sterren landschap ZuidLimburg).
4. Aan de T-splitsing bij wegkruis en twee
zitbanken gaat u R (groen).
(Een mooie pauzeplek met weer mooi uitzicht op o.a.
het Geuldal en de kerk in Berg en Terblijt).
Aan de volgende T-splitsing gaat u L (geel). Na 50
m voor vakwerkhuis gaat u R (groen/geel). Een
eindje verder buigt het pad links het Kloosterbos
in. Negeer zijpaden rechts en volg het pad RD
omlaag.
(Als u bijna beneden het laatste zijpad rechts
omhoog loopt (dit is 20 m voor zijingang en
afrastering van Château L'Ermitage), dan komt u na
50 m bij de grote bijzondere in 2012 gerestaureerde
Calvariekapel. Hier staat ook een zitbank en
infobord).
Beneden bij Château L'Ermitage (1901) buigt het
pad naar rechts en u loopt parallel aan de
autoweg.
(In eerste instantie heette het gebouw Villa de Kluis
en deed het lang dienst als retraitehuis voor zieke en
gepensioneerde mijnwerkers. Later was het o.a. een
afkickcentrum voor drank- en drugsverslaafden Toen
begin jaren negentig er een kuur- en welnesscentrum
introk kreeg het de naam Château l’Ermitage).
5. Aan de 3-sprong gaat u L (geel/rood) onder het
autowegviaduct door. Aan de T-splitsing bij
wegkruis
gaat
u
R
en
steek
de
spoorwegovergang over. Beneden aan de
voorrangsweg gaat u in de buurtschap Vroenhof
L. Vlak daarna bij wegkruis, zitbank en
kloosterkerkje (1783) neemt u de eerste weg R
(rood/zwart). Aan de ongelijke 4-sprong bij
Martinuskapel (1932) gaat u R (rood/blauw) over
de asfaltweg, die een eind verder naar rechts
(blauw/rood) buigt en een grindweg wordt.

(25 m voor het eind van de grindweg, einde links
gelegen bosje, passeert u links bij hekje een mooi
bijzonder veldkruis dat aan de bosrand staat).
Na ruim 400 m gaat u aan de 4-sprong bij
memoriekruis staand op grote mergelsteen L
(/blauw) over de asfaltweg.
(Op 8 juli 1941 is hier om 1.17 uur een vliegtuig van
het 61 Squadron van de Royal Air Force neergestort
dat door een Duitse nachtjager was neergeschoten.
De middel zware bommenwerper was opgestegen
in het Engelse Hemswell (in de buurt Sheffield) en
was op weg naar Mönchengladbach. De hier
genoemde drie bemanningsleden liggen begraven op
het Jonkerbos Oorlogskerkhof in Nijmegen. De piloot
J.G.N. Braithwaite overleefde de crash en werd door
de Duitsers gevangen genomen).
Aan de 4-sprong voorbij de smalle burg over de
Geul gaat u L.
(Als u hier aan de 4-sprong R gaat komt u na 250 m
bij Brasserie Bie de Groeve, open van wo t/m zo
vanaf 10.30 uur.
Na 150 m passeert u rechts het oorlogsmonument
Bronsdaelgroeve. In deze grotten begonnen de
Duitsers in maart 1944 met de inrichting van de
eerste ondergrondse werkplaatsen (9200 m²) t.b.v.
reparaties van de vliegtuigmotoren type BMW 801.
Deze waren bestemd voor hun nieuwste vliegtuig de
bommenwerper
genaamd
Junker
388.
De
werkzaamheden
werden
uitgevoerd
door
dwangarbeiders uit de Noordoostpolder en België.
Nog vóór dat de volledige productie kon worden
bereikt werd Geulhem op 14 sept. 1944 bevrijd. Zie
infobord).
Aan de voorrangsweg bij ANWB wegwijzer loopt
u RD (blauw/zwart).
(Als u hier 50 m R de doorgaande weg omhoog loopt,
dan komt u links bij grotwoningen, de enige in
Nederland. Ze werden tot 1931 bewoond door
blokbrekers. Zie infobord. De grotwoningen zijn
jaarlijks met Kerstmis te bezichtigen. Als u meteen na
herberg de Geulhemermolen L gaat dan komt u bij
het waterrad van de molen).
6. Loop nu RD met links van u de molentak van
de Geul en ven verder ziet u rechts een mooi
mergelwand.
Aan
3-sprong
gaat
u
R
(zwart/groen).
(Rechts ligt hier de Hennie Kuiper Allee. Genoemd
naar de bekende wielrenner Hennie Kuiper, die hier
tijdens een Amstel Gold Race de route afkortte, door
over dit stukje weg te fietsen). (Links passeert u
het mooie tuinterras van Hotel restaurant Vue).
Waar de asfaltweg rechts (Brakkeberg 14%) steil
omhoog buigt, gaat u bij afsluitboom en
veerooster RD (rood/geel). Negeer zijpaden en
blijf dit prachtige pad, dat na 400 m bij breed

blz 3 van 3
ijzeren hek/klaphek een onverhard pad wordt,
bijna 2 km RD (groen) volgen met rechts het
hellingbos en na 400 m links de meanderende
Geul, het snelst stromend riviertje van Nederland.
(Mogelijk ziet u aan de andere kant van de Geul
Galloway runderen grazen en bij warm weer zelfs
pootje baden in de Geul).
Aan de 4-sprong bij wegkruis en Chalet Tivoli
gaat u RD (mooie pauzeplek) over de smalle
asfaltweg.
7. Negeer zijwegen en blijf deze asfaltweg 1 km
RD (Plenkertstraat) volgen.
(U passeert achtereenvolgens links het grote sporten vrijetijdscentrum genaamd 'Par'course' met o.a.
een zogeheten Food Experience Centrum voor
streekproducten en een 'Experience Center' van
Shimano waar producten op het gebied van fiets-,
roei- en hengeltechniek worden getest.
Dan passeert u rechts het museum Romeinse
Katakomben
Links passeert u de voormalige bierbrouwerij de
Leeuw (1921), waarvan het Leeuw bier sinds 2006
wordt gebrouwen en gebotteld door de Belgische
brouwerij Haacht. Van 1820 tot 1851 stond op deze
plek van de brouwerij een buskruitmolen (=
polfermolen!)
U passeert hier rechts het rijksmonument
prehistorische vuursteenmijn Valkenburg met op de
leuning een tijdbalk.
Op de zijgevel van nr. 51 (Rozenheuvel) ziet u een
mooie
geschilderde
muurreclame.
Deze
muurreclames zijn van vóór 1930.
Een eind verder passeert u rechts het voormalige
protestants kerkje (1891)
Vlak daarna passeert u rechts de prachtige
monumentale Villa Alpha (huisnr. 43), die in 1882
werd gebouwd. Links van de villa (nr. 41) staat het
mooie voormalig koetshuis).
Aan de T-splitsing in het centrum van Valkenburg
gaat u L (Wilhelminastraat) over het trottoir langs
de doorgaande weg. Negeer zijwegen en blijf de
doorgaande weg RD volgen. U passeert de Geul
en de molentak van de Geul.
(Bij de eerste passage van de Geul ziet u rechts het
kasteel Den Halder. Het kasteel stamt uit de 14e
eeuw. In 1635 werd het huidige huis gebouwd op de
plaats van het oude kasteel).
Aan de ongelijke 4-sprong bij de verkeerslichten
gaat u RD (Nieuweweg) omhoog. Voor de
spoorwegovergang gaat u L (Stationsstraat) terug
naar brasserie De Stationnerie, de sponsor van
de wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten en drinken.

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.

