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Tijdens deze heuvelachtige en afwisselende wandeling wandelt u via leuke paadjes naar de Geul.  U loopt 
door het Polferbos omhoog waar u mooi uitzicht heeft over Valkenburg. Via trappenpad komt u beneden in 
het gezellige centrum waar u verder langs de Geul wandelt. Via o.a. een  trappenpad loopt u de 
Schaelsberg omhoog waar u bij de Kluis en een kruisweg komt, een bijzondere plek. Via veldweg met mooi 
uitzicht wandelt u omlaag naar de afgelegen witte hoeve Euverem en dan loopt u even door de woonwijk 
Hekerbeek. U loopt een leuk paadje omhoog en via hol dalend pad komt u weer in Valkenburg.  Neem zelf 
proviand mee. Halverwege bij de Kluis staat een picknickbank.     
 

Startpunt:  Hotel De Griffier, Broekhem 78,  Valkenburg.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,62 km  2.15 uur  88 m  164 m 
 

 
 

1033. VALKENBURG 9,6 km 
 

1. Met uw rug naar het hotel steekt u via het zebrapad 
de doorgaande weg over en gaat u L.  Voorbij huisnr. 
59 loopt R de stenen trap omlaag en loop RD over de 
parkeerplaats. Voor ingang van de St. Josephkerk 
(1931) gaat u R (Koningswinkelstraat) omlaag. 
 

(De kerk met de prachtige glas-in-lood ramen gemaakt 
door de Limburgse kunstenaars Henri Jonas, Charles 
Eyck en Henri Schoonbrood is via de kleine deur te 
bezichtigen).  
 

Aan de 4-sprong bij boomkruis gaat u RD 
(Statenlaan).  Aan de kruising gaat u verder RD 
(Statenlaan). Aan de T-splitsing gaat u R langs huisnr. 
43. Negeer zijweg rechts (van Brabantlaan). Meteen 
daarna gaat u L (geel) over de grindweg. Let op! Loop 
links van het  wegkruis type vliegermodel tussen de 
twee zwerfstenen door en ga dan meteen R over het 
graspaadje met rechts de haag. Na 200 m, bij 
meander in de Geul en keienwand gaat u R en ga  dan 
meteen L over de grindweg. Aan de 3-sprong bij 
klaphek gaat u bij nauwe doorgang L over de 
grindweg.  
 

(Als u hier R 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).  
 
Aan de T-splitsing, bij breed houten hek en klaphek,  
gaat u L en steek dan meteen R via bruggetje de Geul 
over en loop RD (geel/groen) over het smalle 
klinkerpad.  Aan de 4-sprong bij  wegkruis en Chalet 
Tivoli (1934) gaat u L (rood/geel) over de smalle 
asfaltweg. Negeer zijweg scherp rechts omhoog.  
(Links (huisnr. 90) passeert u de met kalkbreuksteen 
gebouwde woning).  
 

2. U passeert links het grote sport- en 
vrijetijdscentrum genaamd  'Par'course'. Dan 
passeert u rechts het museum Romeinse 
Katakomben. Let op!  Na 70 m gaat u bij afsluitboon 
en  ingang van de voormalige ondergrondse 
Heidegroeve/Philips “fabriek”(zie infobord) scherp R 
(geel) de grindweg omhoog met even verder rechts 
van u weer het Romeinse museum.. Voorbij ijzeren 

doorgang volgt u RD (geel) het stijgende pad, dat 
een eindje verder een scherpe bocht naar links 
maakt.  
 

(Voor de bocht ziet u rechts het autowegviaduct van de 
A-79, de enige dalbrug in Nederland).  
 

Aan de 3-sprong bij ontluchtingskoker gaat u RD 
(geel) omlaag. 
(Hier in het bos staan meerdere ontluchtingskokers. 
Deze zijn aan het eind van de Tweede Wereldoorlog 
door de Duitse bezetter gebouwd i.v.m. het aanleggen 
van een ondergrondse “fabriek” in de mergelgrotten. 
Hier in de onderaardse Heidegroeve maakte Philips, dat 
in Aken was gebombardeerd, onder de naam Werner 
maatschappij radiolampen en tl-buizen). 
 

Even verder wordt het pad een stijgend pad. 
 

(Hier ziet u rechts in het bos een grote bunker van 
waaruit de verwarming van de onderaardse “fabriek” 
werd geregeld).  
 

Negeer bijna boven zijpad links omlaag en meteen 
daarna bij boomzitbank zijpad scherp rechts 
omhoog en loop RD. (U verlaat hier de gele route. U 
heeft hier mooi uitzicht over Valkenburg). Het pad wordt 
even verder een steil dalend pad.  
 

(Links beneden ziet u het Openluchttheater Valkenburg, 
het oudste en mooiste openluchttheater van Nederland. 
Het werd in 1916 gebouwd naar een ontwerp van de 
beroemde Roermondse architect Pierre Cuypers).  
 

Waar het pad weer begint te stijgen, negeert u 
grindpad links omlaag en grindpad rechts omhoog. 
Meteen daarna aan de 5-sprong gaat u L over het 
smalle grindpad, dat 50 m verder een dalend pad 
wordt.  
Aan de 3-sprong gaat u R het asfaltpad  omhoog. 
Negeer zijpad rechts. Bij 2 zitbanken en het 
kunstwerk “for a broken lion” loopt u RD.  
 

(Hier heeft u mooi zicht op het boven gelegen  Holland 
Casino gebouw).   
 

Via groot hek verlaat u het kuurpark. (Is het hek 
gesloten, ga dan door het hek dat open is). Vervolgens 
gaat u meteen L het trappenpad omlaag.  
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3. Beneden bij zitbanken gaat u R de brede trap 
omlaag.  
 

(Links ziet u  het voormalige protestants kerkje (1891)).  
 

Aan de klinkerweg in Valkenburg gaat u R. Meteen 
daarna aan de 3-sprong loopt u RD met 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 drukke doorgaande weg (Wilhelminastraat) 
gaat u L.  Steek meteen daarna via het 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 
brede trappen het Den Halder park binnen. Volg nu 
RD het pad door het park met rechts de gracht.  
 

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

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

(Links ziet u hier 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 meteen 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 met 
rechts de Vredesvlam, die bij de kerk staat .  
 

(Als u hier na de mergelboog R gaat, dan komt u bij de 
ingang van de  mooie H.H. Nicolaas en Barbarakerk, die 
ingang onder de toren te bezichtigen is.  Zie infobord bij 
ingang).  
 

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 zicht op de Geul waar 
hier op de bruggetjes leuke beelden staan).   
 

Bij Geulbrug bij het Walramplein loopt u RD met links 
de mergelmuur 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 verder langs de Geul. 
 

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

Steek (via zebrapad) de drukke doorgaande weg RD 
over en loop RD (groen/zwart) over het smalle pad 
met links van u de Geul. Negeer zijpaden rechts. Bij 
bruggetje en wegwijzer loopt u verder RD 
(rood/groen/zwart) langs de meanderende Geul. 
Negeer weer zijpaden rechts.  
 

(Even verder ziet u links aan de overkant van de Geul  
het okerkleurige in mergel opgetrokken Kasteel-Oost).   
 

Na 500 m gaat u aan de T-splitsing L de volgende 
smalle brug over. Meteen na het bruggetje gaat u R 
(geel/rood/groen) over de parkeerplaats met links een 
speeltuin. Aan de asfaltweg bij het geologisch 
monument groeve kasteel Oost (zie infobord) gaat u R 
(geel/rood/groen). Meteen daarna voorbij afsluitboom 
wordt de asfaltweg een brede grindweg met rechts  
de Geul.  
 

4. Let op! Na 80 m gaat u tegenover de Sint Jansbron 
en bij bordje “Genhoes Schaelsberg” L het lange 
trappenpad omhoog. Boven volgt u het pad langs de 
beneden gelegen spoorlijn Heerlen–Maastricht. Steek 
bij zitbank de spoorbrug over en volg RD het brede 
pad, dat na de spoorburg rechts omhoog buigt. Aan 
de 4-sprong bij infobord gaat u RD (groen/wit-rood) 
en loop de Schaelsberg verder omhoog.  Boven 
passeert u de Kluis. 
 

(De kluis op de Schaelsberg is de meest schilderachtige 
van alle Nederlandse kluizenarijen. Zie infobordje. De 
kluis is vrij te bezichtigen).  
 

Meteen daarna passeert u rechts de kruisweg op de 
Schaelsberg.  
 

(Achter statie 8 en bij groot houten beeld van kluizenaar 
staan 4 bankjes en “tafeltjes”, een genietplekje met 
schitterend uitzicht. Wie sjoen os Limburg is……een 
mooie pauzeplek na 5,2 km. (De kruisweg (1843) bestaat 
uit 13 staties en is  gegroepeerd om het symbolische graf 
van Christus met daarin een houten kist en bovenop een 
kruis met de 'Arma Christi', de gereedschappen, waarmee 
Christus aan het kruis geconfronteerd werd.  . 
 

Aan de 4-sprong bij infobord, afsluitboom en 
picknickbank  gaat u L over de bosweg, die een 
veldweg wordt met mooi uitzicht. Aan de 3-sprong 
gaat u R de veldweg omlaag richting hoeve Euverem.   
Beneden voor de hoeve gaat u L met rechts een 
meidoornhaag en links een akker en even verder 
loopt u RD over het brede graspad. Aan de smalle 
asfaltweg gaat u L omlaag. Negeer bij zitbank 
(genietplekje) zijpad scherp rechts omhoog.   
 

5. 250 m verder, waar de asfaltweg weg naar links 
buigt, gaat u R  het smalle pad omhoog. 
 

(Boven heeft u weer mooi uitzicht over Valkenburg. Vanaf 
links ziet u de 30 m hoge uitzichttoren Wilhelmina, de 
kasteelruïne Valkenburg, de enige hoogteburcht in 
Nederland uit circa 1200, Thermae 2000 (puntdaken) en 
het Casino).   
 

Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing bij bijzonder 
veldkruis gaat u scherp R (blauw) het holle pad 
omhoog.  
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(Boven ziet u rechts beneden hoeve Euverem   waar u 
vandaan komt).  
 

Boven aan de asfaltweg gaat u L omlaag.  Tegenover 
huisnr. 52 gaat u R via nauwe doorgang de stenen 
trap omhoog.   Aan de 3-sprong in de wijk 
Heekerbeek gaat u RD omlaag.  Beneden aan de T-
splitsing gaat u R.  Aan de 3-sprong gaat u L omlaag. 
Vlak daarna  gaat u aan de T-splitsing R.   
Na 100 m gaat u vlak vóór het woonwagenkamp L het 
smalle graspad (voetpad) langs de afrastering van 
weiland omhoog met rechts het woonwagenkamp.   
Boven loopt het pad langs achtertuinen en dan buigt 
het pad links omhoog.   
 

6. Steek boven via de vluchtheuvel voorzichtig de 
doorgaande weg over en ga dan L de veldweg 
omlaag.  Beneden aan de 3-sprong gaat u RD (blauw). 
Aan de 4-sprong bij muurkruis gaat u RD 

(Napoleonstraat) en u loopt de wijk Broekhem binnen. 
Negeer zijwegen. Bij huisnr. 4 (t.o. Asterstraat) gaat u 
L over het trottoir.  Bij huisnr. 47 steekt u de weg 
(Parallelweg) over en loop RD over het asfaltpad. 
Meteen daarna gaat u R over het asfaltpad met links 
de spoorlijn.  
 

(Links ziet u het mooie treinstation (1853/1854) dat het 
oudste nog in gebruik zijnde stationsgebouw van 
Nederland is). 
 

Negeer zijpaden rechts. Aan het eind van het pad gaat 
u L en steek de spoorwegovergang over. Meteen 
daarna aan de T-splitsing, waar de doorgaande weg 
naar links buigt,  gaat u R  (Cremerstraat) omlaag. 
Beneden aan de voorrangsweg bij het Mariakapelletje 
gaat u R. Negeer zijweg rechts omhoog (Bosstraat)  
en u komt weer bij het startpunt. 

 

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.  
 

  


