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Een korte maar afwisselende wandeling vanuit het gezellige Geulstadje.  Aan het begin van de wandeling 
passeert u het grote sport- en vrijetijdscentrum genaamd  'Par'course'.  Via de parken van kasteel Oost en 
het Geulpark loopt u omhoog naar de Wilhelminatoren. Dan loopt u omlaag naar het centrum en dan loopt 
u de Cauberg omhoog. Tussen punt 5 en 6 kunt u MergelRijk Valkenburg bezoeken, zeer de moeite waard! 
 

 
 
Startpunt:  Boscafé Tivoli, Plenkertstraat 63, Valkenburg (doodlopende weg inrijden).  Tel: 043-6010247.   
(Geopend van woensdag t/m zondag vanaf 10.00 uur.  Aan het einde van deze doodlopende weg is een 
kleine parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 7,22 km 1.45 uur  79 m 120 m 
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70.  VALKENBURG 7,2 km 
 
1. Met uw rug naar Boscafé Tivoli gaat u R 
(geel/rood) over de smalle asfaltweg. Negeer 
zijwegen en blijf deze weg 1 km RD 
(Plenkertstraat) volgen.  
 

(U passeert achtereenvolgens links de leuke met 
breuksteen gebouwde woning (nr.90), het grote 
sport- en vrijetijdscentrum genaamd  'Par'course'.  
 

Dan passeert u rechts het museum Romeinse 
Katakomben  
 

Even verder passeert u rechts de ingang van 
mergelgroeve waarin in 1944 een Philipsfabriek was 
gehuisvest (zie infobord).  
 

Hier tegenover ligt de voormalige bierbrouwerij de 
Leeuw (1921).  
 

U passeert dan meteen rechts het rijksmonument 
prehistorische vuursteenmijn Valkenburg met op de 
leuning een tijdbalk.  
 

Een eind verder passeert u rechts de ingang van het 
openluchttheater, het oudste van Nederland.  
 

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 doorgaande weg (Wilhelminastraat) gaat u 
L omlaag. Steek meteen daarna via zebrapad 
deze weg over  en ga L. Ga dan meteen R 
(Halderstraat). Na 10 m steekt u deze weg over en 
loopt u via de trappen het Den Halderpark binnen. 
Volg nu RD het pad door het park met rechts van 
u de gracht.  
 

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

2. Bijna aan het einde van dit pad gaat u bij beeld 
van een bok R over de brede brug. 
 

(Links ziet u hier weer  een oude muurreclame 
“Maison Chic” op de gevel van een woning. 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).  
 

U passeert kasteel Den Halder.  
 

(Het kasteel stamt uit de 14e  eeuw. In 1635 werd het 
huidige huis gebouwd op de plaats van het oude 
kasteel. Zie infobord).  

Loop onder de mergelboog door en loop RD. 
 

(Als u hier na de mergelboog R langs het 
Mariakapelletje (zie infobordje aan de rechter zijkant 
van het 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.  
 

Na de mergelboog ziet u links het Old Hickory 
bruggetje. Hier staken de Amerikaanse bevrijders in 
sept. 1944 voor het eerst de Geul over).  
 

Aan de 4-sprong bij Geulburg en Geulpoort gaat 
u RD (Bogaardlaan) verder langs de Geul.  
 

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

Negeer zijweg rechts.  
 

(Hier heeft u bij uitkijkpunt mooi uitzicht op de Geul, 
het snelst stromend riviertje van Nederland.  Hier 
staan op de bruggetjes over de Geul leuke beelden).  
 

Aan de 4-sprong bij het Walramplein loopt u RD 
met links de mergelmuur en de in 2016 uit de 
eredienst onttrokken met mergelstenen 
gebouwde grote O.  L. Vrouw van Altijddurende 
Bijstand kerk en rechts de grote parkeerplaats.   
 

(De mergelmuur is gebouwd op de plek van de oude 
vestigingsmuur. Aan het einde 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). 
 

Bij hotel Walram loopt u RD over het klinkerpad 
met links de Geul. Bij sluisbruggetje 
(Walramstuw/zie infobord) en vistrap gaat u R over 
het klinkerpad verder langs de Geul.  
 

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

Steek de drukke doorgaande weg over en loop 
RD (groen/zwart) over het pad met links van u de 
meanderende Geul. Een eind verder steekt u L 
(rood) via smal wit bruggetje de Geul over. 
Meteen daarna aan de 3-sprong RD.   
 

3. Let op! Even verder, meteen voorbij zitbank, 
gaat u bij ijzeren hek R (rood) en loopt u het 
kasteelpark binnen met meteen rechts van u een 
dierenparkje.    
 

 



 

 

(Indien het park gesloten is, loop dan bij het ijzeren 
hek RD over de smalle asfaltweg met links het 
sportcomplex van V.V. Walram. Aan de T-splitsing bij 
betonnen trappenpad gaat u R. Negeer zijweg links 
omhoog. U passeert rechts het okerkleurige in 
mergel opgetrokken Kasteel-Oost. Zie infobord). 
Voorbij het terras van taverne ’t Koetshuis gaat u R 
het pad omlaag met links de speeltuin. Aan de T-
splitsing bij grote zwerfsteen gaat u  L met links de 
speeltuin. Ga nu verder bij **** in dit punt).  
 

Negeer in het park zijpaden links.  
 

(Links ziet u de achterkant van het okerkleurige in 
mergel opgetrokken Kasteel-Oost. Het huidige 
gebouw dateert uit 1840).  
 

Het pad maakt een haakse bocht naar links. Aan 
de 3-sprong gaat u R en u loopt weer langs de 
Geul, het snelst stromend riviertje van Nederland. 
Via ijzeren hek verlaat u het park. Meteen daarna 
gaat u bij grote zwerfsteen en speeltuin gaat u 
RD. 
 

(Als u hier L gaat dan komt u meteen bij ‘t Koetshoes, 
een leuke pauzeplek).  
 

 ***** Na de speeltuin steekt u via het bruggetje de 
Geul weer over en gaat u meteen R langs de Geul. 
Blijf de meanderende Geul volgen. Bij zitbank, 
zwerfsteen en  3 rood/witte paaltjes gaat u L over 
het asfaltpad richting vijver. (Aan de visvijver 
Geulpark staan verschillende zitbanken). Aan de T-
splitsing na bruggetje gaat u L (zwart/groen/ 
rood). Negeer zijpad rechts en volg verder het 
pad langs de vijver. Aan de 3-sprong bij 
wegwijzer gaat u R (zwart/groen/ rood) omhoog. 
U verlaat de vijver en het Geulpark.  
 

4. Aan de asfaltweg RD. Vlak daarna aan de T-
splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat u R over 
het tegelpad. Steek de voorrangsweg over en ga 
R over het trottoir. Neem bij ANWB wegwijzer de 
eerste weg L (Sibbergrubbe). Meteen daarna gaat 
u R (zwart) de smalle asfaltweg omhoog richting 
Sprookjesbos. Aan de Y-splitsing voorbij de 
ingang van het Sprookjesbos gaat u L (zwart) 
omhoog. Meteen daarna gaat u L (zwart/geel-
rood) via het trapje het bospad omhoog met links 
van u het Sprookjesbos.  Na 200 m gaat u boven 
L over de grote parkeerplaats en loop RD de 
smalle asfaltweg omhoog.  
 

(Als u hier op de parkeerplaats R gaat, dan komt u bij 
de 30 m hoge uit mergel opgetrokken Wilhelmina 
uitkijktoren (1906). Boven op de uitkijktoren heeft u 
weids uitzicht over het Zuid-Limburgse heuvelland en 
het Geuldal). 
 

5. Neem boven het eerste pad R (blauw). Negeer 
vlak daarna bospad rechts. Aan de 3-sprong bij 
Boomzitbank gaat u R (rood). Negeer zijpaden en 
volg het dalende bospad tot helemaal beneden. 
Pas op! Pas op! Steek beneden voorzichtig 

(mogelijk dalende fietsers) de doorgaande weg over 
en ga R over het trottoir omlaag.  
 

(Als u hier L omhoog gaat, dan komt u bij  MergelRijk 
Valkenburg met prachtige mergelsculpturen die u 
kunt bezoeken, zeer de moeite waard! Tevens is er 
een leuke brasserie. U passeert ook de 
steenkolenmijn, die zeker ook een bezoekje waard is. 
Voor de steenkolenmijn en Mergelrijk kunt u een 
combikaartje kopen).  
 

6. Negeer zijwegen en blijf RD omlaag lopen. 
Beneden aan de ruime 3-sprong (Grendelplein) bij 
ANWB-wegwijzer, groot muurkruis en monument 
bestaande uit drie bronzen valken op betonnen 
pilaar gaat u L de Cauberg omhoog.  
 

(U passeert meteen links eetcafé D’n Ingel (Cauberg 
1), ook een leuke pauzeplek. Meteen daarna 
passeert u rechts de Gemeentegrot. Tegenover  het 
voormalig Ursulinenklooster (nr. 19/zie infobordje) 
kunt u R via de brede stenen trap naar de 
Lourdesgrot lopen. Bij de toegangstrap staan sinds 
21 mei 2018 op de gerestaureerde palen weer de 
drie aartsengelen Gabriël, Raphaël en Michaël.  Zij 
vervangen de in 1929 geplaatste terracotta 
engelenbeelden die in 1980 vanwege de slechte 
staat werden verwijderd. Deze Lourdesgrot is een 
exacte kopie van de originele Franse Lourdes grot. 
De grot is in 1926 in de mergelwand uitgehouwen op 
initiatief van de toenmalige pastoor Hermans.  In 
1929 werd de hardstenen sacristie en de 
bijbehorende kiosk “de Bron” voor de verkoop van 
religieuze artikelen gebouwd. Het Bernadettebeeld 
dateert uit 1934. Aan het plein bij de grot staan veel 
zitbanken).  
 

Neem nu de eerste weg L (Trichtergrubbe) 
omhoog.  
 

(U passeert de Algemene begraafplaats Cauberg 
(1836-1837). Deze begraafplaats (1836) is een uniek 
terrassen kerkhof met galerijgraven zoals men die bv. 
ook in Spanje tegenkomt. De beneden staande 
mergelstenen grafkapel stamt uit 1837. Tegenover 
deze kapel  ziet u enkele oude grafkelders o.a. van 
de familie du Guasco (1864)).  
 

De asfaltweg wordt een mooi stijgend hol 
bospad. Boven bij natuurstenen wegkruis op de 
Cauberg, de beroemdste berg van Nederland, 
gaat u L over trottoir. Let op! Bij ijzeren hek 
“camerabewaking” en bij lantaarnpaal 2554 
steekt de  voorrangsweg over en ga dan bij 
Lichtkrant en afsluitboom L (rood) het brede holle 
pad omlaag, dat even verder rechts omlaag buigt. 
Negeer zijpaden en blijf het mooie brede dalende 
holle pad RD volgen. Na 1 km gaat u beneden na 
draaihekje R de asfaltweg omlaag  Meteen daarna 
gaat u L (geel-rood) over de smalle asfaltweg en u 
komt na 150 m weer bij het uit 1934 daterend 
gezellige Boscafé Tivoli, de sponsor van deze 
wandeling,  waar u op het terras of binnen kunt 
genieten van een drankje of een hapje. 

 
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.   


