1037. VALKENBURG 7,4 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze toch wel pittige wandeling door mooie hellingbossen loopt u eerst via trappenpad omhoog
naar Casino Valkenburg. U struint over leuke bospaadjes door het Polferbos en dan komt u boven op de
Cauberg. U loopt door weilanden omlaag naar Het Mergelrijk dat u kunt bezoeken en dan loopt u door het
bos omhoog. Na een rustig weggetje daalt u door de weilanden af en dan weer door de bossen. U passeert
het Sprookjesbos en komt boven bij de Wilhelminatoren met prachtig uitzicht. Via leuk pad daalt u af naar
Valkenburg waar u ook nog de kasteelruïne passeert.
Startpunt: Het Pannenkoekenparadijs, Grendelplein 12, 6301 BS Valkenburg.
(Als u met de auto komt kunt u starten op parkeerplaats Odapark aan de Prins Bernhardlaan (Betaald parkeren). U
kunt ook starten op de gratis (buiten het seizoen) parkeerplaats bij de Wilhelminatoren (Heunsbergerweg) en dan
halverwege lekker een pannenkoek eten. Vanaf de parkeerplaats loopt u terug de smalle asfaltweg omhoog.
Negeer boven zijpad rechts, Ga u verder bij ^^^^ in punt 4..
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.
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1037. VALKENBURG 7,4 km
Start parkeerplaats Odapark:
Staande op de parkeerplaats Odapark aan de Prins
Bernardlaan gaat u met uw gezicht naar de Geul bij
twee zitbanken L. Steek de houten brug over en ga bij
de vijver met kunstwerk/fontein R en steek via
volgende brug de Geul over. (Links stroomt hier de
molentak van de Geul in de Geul). Loop RD de brede
stenen trappen omhoog. Boven gaat u L over de
asfaltweg. Meteen voorbij het mooie voormalig
protestants kerkje (1891) gaat u R over het
klinkerpad, dat naar links buigt. Ga dan verder bij ****
in punt 1
(Als u eerst naar het Pannenkoekenparadijs wilt lopen,
volg RD de weg. Aan de T-splitsing gaat u R omhoog en
u komt meteen op het Grendelplein).
Voorbij 4 zitbanken gaat u RD het lange stenen
trappenpad omhoog. Ga dan verder bij **** in punt 2.
1. Met uw rug naar de ingang gaat u L omlaag.
Negeer meteen zijweg rechts naar de mooie
Grendelpoort (begin 14e eeuw), één van de drie
middeleeuwse stadspoorten van Valkenburg. Aan de
3-sprong gaat u L (Plenkertstraat) over de
eenrichtingsklinkerweg. Negeer zijweg rechts
omlaag.
(Hier staat links de prachtige monumentale Villa Alpha
(huisnr. 43), die in 1882 werd gebouwd. Links van de
villa (nr. 41) staat het mooie voormalig koetshuis).
Ga nu meteen L over het brede klinkerpad en loop
de brede trappen omhoog. (Rechts ziet u het mooie
voormalig protestants kerkje (1891)). Bij zitbanken gaat
u L het lange stenen trappenpad omhoog. ****
Boven gaat u metten door het rechter toegangshek.
(Is dit hek gesloten ga dan door het hek dat dan open
is). In het Kuurpark Cauberg gaat u bij kunstwerk
“for a broken lion” meteen R langs 2 zitbanken
(uitpufplek) het asfaltpad omlaag. (Hier heeft u mooi
zicht op het boven gelegen Casino). Negeer een eindje
verder grindpad links omhoog. Beneden aan de 3sprong (einde asfaltpad) gaat u L het grindpad
omhoog. Aan de 5-sprong gaat u scherp R omlaag.
Meteen daarna gaat u L en loop dan RD het brede
pad steil (even) omhoog.
(Rechts beneden ziet u het Openluchttheater, het oudste
openluchttheater van Nederland dat in 1916 werd
gebouwd naar een ontwerp van de beroemde architect
Pierre Cuypers).
Boven bij boomzitbank volgt u RD (geel) het brede
pad, dat vlak daarna links omlaag buigt. (Hier heeft u
mooi uitzicht o.a. op het pretpark de Valkenier). Waar
het pad beneden rechts omhoog buigt, ziet u links in
het bos een grote stenen gebouw/bunker.

(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
(Heidegroeve). De grote bunker, die u hier links in het
bos ziet staan, is de bunker van waaruit de verwarming
van de onderaardse “fabriek” werd geregeld Hier in de
onderaardse Heidegroeve maakte Philips, dat in Aken
was gebombardeerd, onder de naam Werner
maatschappij radiolampen en tl-buizen).
2. Aan de 3-sprong bij ontluchtingskoker (stenen
torentje) gaat u L het smalle bospad omhoog. Aan
de T-splitsing gaat u R over het brede pad. U
passeert een boomzitbank en ga dan na 50 m, waar
het pad links omhoog buigt, schuin R het pad
omlaag. Boven aan de T-splitsing gaat u R (geel).
Negeer zijpad links omhoog richting hekwerk
Casinoterrein. Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing
L met rechts van u een steile helling. (U verlaat hier
de gele wandelmarkering). Na hekje gaat u R over het
trottoir langs de asfaltweg. Aan het eind van de weg
steekt u op de Cauberg bij ANWB wegwijzer de
voorrangsweg over en ga R (rood) over het trottoir.
Bij de ingang van Landal Kasteeldomein De Cauberg
(no. 29) en bij bordje “Col du Cauberg hoogte 134
m” gaat u L het bungalowpark in en loop RD
(Marianne Vos Allée). (U passeert meteen rechts
restaurant de Zoete Zoen, een leuke pauzeplek).
Negeer zijwegen en loop RD (Jan Janssen Allée).
Aan de T-splitsing bij groot rood gebouw nr. 50. gaat
u L (Eddy Merckx Allée) omlaag. Negeer meteen
zijweg links. (Voor u ziet u de Wilhelmina toren waar u
straks langs komt). Vlak daarna, waar de asfaltweg bij
kleine parkeerplaats naar links buigt, loopt u RD de
stalen trap omlaag. Loop RD en loop dan de
volgende stalen trap omlaag. Beneden voor klaphek
gaat u L over de klinkerweg tussen de
vakantieappartementen door.
3. Aan het eind loopt u RD het klinkerpad omlaag.
Beneden loopt u RD langs het speeltuintje en ga dan
meteen (einde klinkerpad) R over het grasveld met
rechts een met riet begroeide vijver.
Loop nu gedeeltelijk om de vijver heen. Aan de 3sprong bij zitbank en afvalbak gaat u L het (gras)pad
omlaag. Na 30 m gaat u scherp R (rood/blauw) over
het graspad. Via draaihekje loopt u de boomgaard
binnen en loop RD (rood/blauw) door het weiland
met rechts van u de graft en rechts boven
vakantieappartementen. Bij rechts staand rood
draaihekje gaat u L (rood/blauw) en loop dan schuin
rechts door de boomgaard omlaag.

Via draaihekje (stegelke) aan de bosrand verlaat u
het weiland, loop het trappenpad omlaag en steek
RD de parkeerplaats over.
(Op de parkeerplaats ziet u rechts een opbraaklier, die
ondergronds in de steenkolenmijnen werd gebruikt (zie
infobordje)).
Steek via zebrapad voorzichtig de doorgaande weg
over en ga dan R (rood/blauw) het bospad omhoog.
(Hier ligt MergelRijk Valkenburg. U moet deze
veelzijdige grot beslist eens bezoeken. Er zijn o.a.
mergelbeelden, prachtige zandsculpturen, interessante
filmpjes en unieke kunstwerken te zien. In het
grottenatelier kun je zelf een mergelsouvenir maken.
MergelRijk is interessant voor alle leeftijden. Met een
combiticket kunt u ook de naast gelegen Steenkolenmijn
bezoeken, hetgeen ook zeer leuk en leerzaam is).
Vlak daarna loopt u L de stenen trap omhoog en ga
dan meteen L (blauw/rood). Aan de 4-sprong, met
boom in het midden, neemt u het tweede pad R
omhoog. (U verlaat hier de rode en blauwe
wandelmarkering).
4. Boven aan de T-splitsing gaat u L (rood/blauw) het
pad omlaag. Aan de 3-sprong bij boomzitbank gaat
u RD (blauw). Negeer twee zijpaden links omlaag.
Meteen daarna gaat u aan de smalle asfaltweg R.
(Degene die 5,5 km loopt, gaat u hier L de smalle
asfaltweg omlaag. Beneden steekt u RD de grote
parkeerplaats over. Ga nu verder bij **** in punt 5).
Na 150 m gaat u bij houten “vangrail” L
(blauw/groen) via trappenpad het bospad omlaag.
Aan de Y-splitsing gaat u R het bospad omhoog, dat
een eind verder tweemaal steil daalt. Na 250 m gaat u
bijna beneden aan de 3-sprong bij weiland R verder
omlaag. Vlak daarna, 30 m voor de doorgaande weg
gaat u R het smalle pad omhoog, dat na 200 m een
veldweg wordt.
(Hier ziet u voor u (afhankelijk van jaargetijde) aan de
overkant van de doorgaande weg 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 (Sibbergrubbe) gaat u L
omlaag. Meteen daarna gaat u bij zitbank R (groen)
de brede bosweg omhoog. Na 200 m gaat u schuin
L steil het bospad omhoog. (U verlaat hier de groene
wandelmarkring). Boven gaat u voorbij zitbank aan de
kruising in de bosrand L (geel-rood) over het
bospad. Aan 3-sprong gaat u RD (geel) omlaag. (Na
100 m heeft u boven rechts mooi zicht op kasteel
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Schalkoen). Volg RD het dalende pad dat na 150 m
een dalend trappenpad wordt. Bijna beneden
voorbij zitbank buigt het pad naar links met links en
rechts een haag. Aan de asfaltweg gaat u R.
5. Vlak daarna gaat u L (zwart/geel-rood) de smalle
asfaltweg
langs huisnr. 10 omhoog richting
Sprookjesbos.
(In april 2021 was het pad dat van de Wilhelmnatoren
omlaag loopt afgesloten. Loop daarom hier RD. Meteen
daarna gaat u L over het trottoir langs de doorgaande
weg. Na 500 m, waar de doorgaande weg bij hotel
Altanta naar rechts buigt, gaat u RD over de
doodlopende weg. Ga nu verder bij **** in dit punt).
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 R over de parkeerplaats en
**** u passeert de 30 m hoge uit mergel opgetrokken
uitzichttoren “Wilhelmina” (1906). (Het grote kruis op
de toren is ’s avonds verlicht). Voorbij de toren loopt u
RD het pad omlaag met rechts de bobsleebaan en
links de stadscamping.
(Hier heeft u mooi uitzicht op de kasteelruïne die
omstreeks 1200 gebouwd is en de enige hoogteburcht in
Nederland is).
Beneden aan de T-splitsing gaat u L (zwart) verder
omlaag. Beneden in Valkenburg, waar de
doorgaande weg een bocht maakt, gaat u L over de
doodlopende weg.
**** (Boven op de hoek van de gevel van het hotel staat
een beeldje van St. Antonius. De route volgend passeert
u links het witte rijksmonumentale herenhuis (nr. 8) uit
1782 met bordes en dubbele trapopgang).
Voorbij huisnr. 4 en voor de Berkelpoort
(stadspoort/14e eeuw) gaat u L (Van Meijlandstraat/
blauw) de brede trappen omhoog met boven rechts
de muur van de kasteelruïne en loop dan de trappen
omlaag. Beneden gaat u R (rood/blauw) de
doorgaande weg omlaag. Negeer meteen zijweg
scherp links omhoog.
Aan de 3-sprong
(Grendelplein) bij ANWB wegwijzer, muurkruis en
monument bestaande uit drie bronzen valken op
betonnen pilaar gaat u R en u komt meteen links bij
het restaurant.
Terug naar de parkeerplaats: Volg punt 1 tot ^^^^. Loop
dan RD langs het voormalig kerkje. Bij wegwijzer gaat u
R de klinkerweg omlaag met links van u het gebouw “de
Polfermolen”. Beneden steekt u de Geul over en ga bij
kunstwerk/fontein L. U komt weer op de parkeerplaats.

