1222. HOUTHEM – VALKENBURG 9,8 km
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blz 2 van 4
Tijdens deze heuvelachtige wandeling met natuur en cultuur wandelt u langs de prachtige St.
Gerlachuskerk die u zeker moet bezoeken en dan passeert u het mooie park kasteel St. Gerlach. Na een
stuk door natuurgebied Ingendael loopt u geruime tijd langs de Geul naar Boscafé Tivoli. Via hol pad en
trappenpad loopt u door het bos omhoog naar de Cauberg. Via vakantiepark en dalende mooi pad komt u
in Valkenburg waar u kunt pauzeren bij Brasserie Limburgia. De terugweg loopt u langs de Lourdesgrot en
door het Casinpark naar Casino Valkenburg. Via het Polferbos loopt u omlaag naar Valkenburg, Via o.a.
het natuurgebied Ingendael loopt u terug naar Houthem. U kunt ook starten bij Brasserie Limburgia in
Valkenburg.
Startpunt: Parkeerplaats tegenover Café De Holle Eik, Baron de Selysstraat 4, Houthem. Start bij punt 1.

Startpunt: Café – hotel Limburgia, Grendelplein 19, Valkenburg. Tel:043-6010080.
Dagelijks geopend vanaf 08.30 uur, ontbijt mogelijk. Parkeer op de betaalde parkeerplaats tegenover de
Steenkolenmijn, Daalhemerweg 31, Valkenburg. Start dan bij punt 5.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

9,77 km

2.25 uur

92 m

157 m

1222. HOUTHEM – VALKENBURG 9,8 km
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u R en meteen
daarna gaat u L over de klinkerweg met rechts de
kerkmuur. Waar de klinkerweg naar links buigt,
loopt u bij kanon RD (zwart/geel) het mooie
Prinses Juliana park binnen waarin meestal vele
mooie kunstwerken staan.
(Voordat u het park inloopt, kunt u R via het kerkhof
de prachtige uit 1725 daterende Sint Gerlachuskerk
(voormalige kloosterkerk) met het prachtige barokke
interieur bezoeken. De kerk is in 1751 door de
Duitser Johan Adam Schöpf beschilderd.
U kunt dan ook een bezoek brengen aan de
schatkamer van St. Gerlachus. waar o.a. de zilveren
reliekbuste van Gerlachus staat.
In de stiltekapel is een visioen van Hildegard van
Bingen in prachtig mozaïekwerk afgebeeld door de
Spaans- Limburgse Irene van Vlijmen uit Weert. U
moet beslist even gaan kijken).
In het park gaat u aan de 3-sprong bij wegwijzer
R.
Negeer zijpaden. U passeert meteen de
achterkant van de Sint Gerlachuskerk en dan
passeert u bij het draaiend kunstwerk “ei” dat
bekleed is met circa 40000 stukjes mozaïek glas
(zie infobord) de voorkant van het prachtige
Château Sint Gerlach.
(Château
Sint
Gerlach
is
het
voormalig
Norbertijnenklooster dat gebouwd is in 1201 in de
nabijheid van het graf van ridder kluizenaar
Gerlachus, die overleed in 1164 of 1165. Dit dubbel
klooster werd aanvankelijk door mannen en vrouwen
bewoond maar werd na 1218
een adellijk
vrouwenstift. In het begin van de 18e eeuw werd het

ingrijpend verbouwd. In 1786 verlieten de zusters het
klooster. In de 19e eeuw is het klooster omgebouwd
tot kasteel. Nu is er restaurant “Château Sint
Gerlach” en “Bistrot de Liège” in gehuisvest).
Voorbij de beeldengroep o. a. de beelden van de
abt van het klooster en moeder overste van het
stift gaat u aan de asfaltweg L met rechts het
rode hotel Sint Gerlach.
(Het hotel is gehuisvest in de voormalige pachthof
van het klooster die rond 1759 is gebouwd. De
pachthof bestond uit vier hoekpaviljoens die door
lage vleugels verbonden waren en een grote schuur
gegroepeerd rondom een ruime binnenplaats. De
grote schuur werd als opslag voor de oogst gebruikt
en in de lagere vleugels werd het vee gestald. Voor
die tijd was deze pachthof erg modern van opzet.
Men sprak zelfs van een oogst- en veepaleis.
In het hotel hebben diverse belangrijke wereldleiders
overnacht o.a. in 1991 de toenmalige president van
Frankrijk François Mitterrand en in 2005 de
toenmalige president Bush van de Verenigde Staten,
maar ook de popsterren Bruce Springsteen (2012) en
The Rolling Stones (2014), die optraden tijdens
Pinkpop).
Waar de asfaltweg naar links buigt, loopt u RD via
het klaphek het natuurgebied Ingendael weer
binnen. Na 10 m gaat u bij rioolbuis R over het
graspad. Negeer na sloot/greppel zijpad links.
(Mogelijk komt u hier grazende Koninkpaarden
tegen).

Even verder gaat u bij de volgende rioolbuis R
met rechts van u afrastering en even verder loopt
u langs de achtertuin (rozentuin) van hotel
Château St. Gerlach. Voorbij klaphek gaat u aan
het einde van de tuin schuin L over het graspad.
Via smalle brug (Kloasterbrökske) steekt u de Geul
over en loop RD over het brede graspad dat een
eindje verder naar rechts (Viabelgica) buigt.
(Hier ziet u voor u het hoog gelegen monumentale
okerkleurige in mergel opgetrokken kasteeltje
(1918/nu hotel) Geulzicht).
2. Via klaphek verlaat u het natuurpark en ga dan
L (rood/groen) over de rustige smalle asfaltweg
beneden langs het hellingbos. Negeer zijpaden.
Na 400 m wordt de smalle asfaltweg bij breed
ijzeren hek/klaphek een onverhard pad. Negeer
zijpaden en volg nu circa 1,5 km RD (groen) het
pad beneden langs het hellingbos en met links de
meanderende Geul, het snelst stromend riviertje
van Nederland. Aan de 4-sprong bij wegkruis en
het leuke Boscafé Tivoli, sponsor van deze
wandelgids, gaat u RD (geel/rood) over de smalle
asfaltweg. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong voor
mergelhuis met hertengewei aan gevel en bij
trafokast scherp R omhoog en ga dan meteen L
(rood/geel) via draaihekje het pad, dat later een
hol bospad wordt, langs en door de bosrand
omhoog.
3. Let op! Na bijna 500 m gaat u L (geel) het
trappenpad omhoog, een straffe kuitenbijter.
Boven aan de 3-sprong gaat u R over het pad met
rechts de steile rand. Na 250 m gaat u R over de
asfaltweg (toegang naar Casino), die een eindje
verder naar links buigt. Steek hier boven op de
Cauberg de doorgaande weg over en ga R (rood).
Na 30 m gaat u bij de ingang van Landal
Kasteeldomein De Cauberg (no. 29) en bij bordje
“Col du Cauberg hoogte 134 m” L het
bungalowpark in en loop RD (Marianne Vos
Allée). Negeer zijwegen en loop RD (Jan Janssen
Allée/Joop Zoetemelk Allée). Aan de T-splitsing
bij groot rood gebouw nr. 50. gaat u L (Eddy
Merckx Allée) omlaag. Negeer meteen zijweg
links. Vlak daarna, waar de asfaltweg bij kleine
parkeerplaats naar links buigt, loopt u bij
insectenhotel RD de stalen trap omlaag.
(U kunt ook de asfaltweg blijven volgen (rood). Aan
de 3-sprong bij vakwerkhuis gaat u R (rood) omlaag.
De weg buigt naar rechts. Voorbij links gelegen
kleine parkeerplaats en tegenover huisnr. 35 gaat u L
(rood) over het klinkerpad. Ga nu verder bij **** in dit
punt).
Loop RD en loop dan de volgende stalen trap
omlaag.
4. Beneden voor klaphek gaat u L over de
klinkerweg gelegen tussen vakantieappartementen langs huisnr. 41. Aan de kruising gaat u RD
(rood) het klinkerpad omlaag. **** Beneden gaat u
aan de 4-sprong bij zitbank en speeltuintje R
(rood) met links de met riet begroeide vijver.
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Aan het eind van de vijver bij zitbank en afvalbak
loopt u RD (rood). Na 30 m gaat u aan de
omgekeerde Y-splitsing RD het pad verder
omlaag. Aan de T-splitsing voor poort gaat u L
(blauw) het pad, dat vlak daarna een smalle
asfaltweg wordt, omlaag.
(Na 200 m ziet u omlaag lopend voor u de
kasteelruïne, die omstreeks 1200 is gebouwd en de
enige hoogteburcht in Nederland is).
Beneden in Valkenburg gaat u aan de
doorgaande weg L omlaag. Na 100 m komt u links
bij huisnr. 19 bij café brasserie Limburgia, de
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op
het leuke, knusse terras kunt pauzeren/lunchen.
De uitbaters Leo en Edith vernemen graag wat u
van de wandeling vindt.
5. Met uw rug naar brasserie Limburgia gaat u L.
Meteen daarna aan de 3-sprong (Grendelplein) bij
ANWB-wegwijzer, muurkruis en monument
bestaande uit drie bronzen valken op betonnen
pilaar gaat u L (Cauberg) omhoog. Na 25 m steekt
u bij de Gemeentegrot via zebrapad de weg over
en loop verder de weg omhoog. Na bijna 100 m
gaat u tegenover het voormalig Ursulinenklooster
R de brede trap omhoog naar de Lourdesgrot.
(Bij de toegangstrap staan de drie aartsengelen
Gabriël, Raphaël en Michaël. Zij vervangen de in 1929
geplaatste terra cotta engelenbeelden.
De Lourdesgrot is een exacte kopie van de originele
Franse Lourdegro en is in 1926 in de mergelwand
uitgehouwen op initiatief van de toenmalige pastoor
Hermans. Het Bernadette beeld dateert uit 1934).
Vlak voor het Mariabeeld en preekstoel met kruis
gaat u R bij hek het “rotspad” omhoog en loop
even verder het trappenpad omhoog.
(Omhoog lopend heeft u weer schitterend zicht op de
kasteelruïne).
Boven bij zitbanken loopt u RD door de stalen
poort en volg RD de asfaltweg door het
Casinopark omhoog. Kort daarna gaat u aan de
schuine T-splitsing bij kunstwerk ‘Henriëtje’ van
Han van Wetering gaat u L over de brede
asfaltweg richting het grote casinogebouw.
(Bij het grote publiek is Han van Wetering vooral
bekend van de kleurrijke beeldengroep 'De Zaate
Herremenie' op het Vrijthof in Maastricht).
Negeer meteen zijpad rechts. Aan de 5-sprong
gaat u L en ga dan meteen R het asfaltpad
omhoog richting linker zijkant Casino. Negeer
bijna boven zijweg rechts. Meteen daarna, vlak
voor stalen poort en bij herdenkingsteen aan
Alfons Lemmens, gaat u R de weg omhoog en u
loopt even verder vlak langs het Casino waar u
prachtig uitzicht heeft.
6. Aan het eind loopt u schuin R over het
grindpad. Negeer zijpad scherp rechts omlaag.
Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing R omlaag.
Aan de verharde 3-sprong bij stalen zitbank gaat
u L het grindpad omlaag.

Aan de 5-sprong loopt u precies RD. (Dus het
tweede pad van links. U loopt dus niet verder
omlaag). Aan de T-splitsing voor haag gaat u L
het asfaltpad omlaag. Voorbij stenen trap gaat u
aan de T-splitsing L over het pad met rechts de
hoge afrastering horend bij het Openluchttheater.
(Dit is het oudste openluchttheater van Nederland,
dat in 1916 werd gebouwd naar een ontwerp van de
beroemde architect Pierre Cuypers).
Negeer zijpaadjes links en volg het pad dat met
de afrastering naar rechts buigt. Boven aan de Tsplitsing gaat u R het grindpad omlaag. Aan de
3-sprong bij ontluchtingskoker gaat u RD het pad
omlaag, dat even verder scherp rechts omlaag
buigt.
(Links
beneden ziet u het
grote sport- en
vrijetijdscentrum genaamd 'Par'course').
Beneden voorbij ingang van de Heidegroeve, een
voormalige ondergrondse mergelsteengroeve/
Philips “fabriek” (zie infobord) en voor het
gebouw van de voormalige bierbrouwerij De
Leeuw (1921) gaat u R (geel/rood) over de
asfaltweg.
(U kunt hier L, bij deur, via de ramen de oude
brouwketel zien.
U passeert rechts het rijksmonument prehistorische
vuursteenmijn Valkenburg met op de leuning een
tijdbalk.
Tegenover de tijdsbalk hangt bij straatnaambordje
“Plenkertstraat” een infobordje over de prehistorische
vuursteenmijn en de polfermolen.
Als u hier bij het met breuksteen gebouwde trafohuis
en oude molensteen L gaat, dan heeft u meteen bij
toegangshek/inrit links mooi zicht op het grote
waterrad
van
de
voormalige
polferbuskruitmolen/later papiermolen/brouwerij en op de
stuw in de Geul
Aan de 3-sprong bij twee oude reclamemuurschilderingen gaat u L (geel).
7. Aan de T-splitsing gaat u L (geel). Vlak daarna
gaat u L de brug over en volg RD de grindweg.
Bij slagboom gaat u R en steek RD de
parkeerplaats over en loop dan RD over de
asfaltweg. Bij “legoblok” en veerooster gaat u R
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via kasseienweg de brug over. Vlak daarna gaat
u L over het grindpad. Steek vlak daarna de
houten brug over en volg RD het grindpad
gelegen tussen het stroom- overloop gebied van
de Geul. Voorbij vlonderpad gaat u bij houten
wegkruis type vliegermodel RD (geel) over het
grindpad met rechts woningen aan de rand van
Valkenburg, Bij dikke kei gaat u L en volg dan
het paadje met links de meanderende Geul. Aan
de T-splitsing gaat u L over het grindpad, dat u
net verlaten heeft, met links de meanderende
Geul. Aan de 3-sprong bij zitbank en smal
bruggetje gaat u R (groen). Negeer klaphekjes
links. Na 500 m gaat u bij veerooster en bord
“fietspad” via klaphek L (groen) over het
vlonderpad/na 100 m grindpad door de rand van
het natuurgebied Ingendael met voor u het mooie
torentje van de Gerlachuskerk.
(U loopt hier weer door de rand van het natuurgebied
Ingendael. Voor u ziet u de Gelachuskerk).
Na ruim 600 m verlaat u bij het volgende
veerooster via klaphek het natuurgebied en volgt
u RD het grindpad.
(Als u na het klaphek en picknickbank meteen R
gaat, dan komt u bij de Gerlachusput, die voor het
eerst in 1227 werd vermeld en waar Gerlachus zich
van drinkwater voorzag. De huidige stenen put
dateert van rond 1700)
Steek bij groot infobord schuin links de asfaltweg
over en loop RD over de parkeerplaats met rechts
het grote conferentiepaviljoen. Voorbij zwart
paaltje, einde parkeerplaats, gaat u L en ga dan
meteen aan de 3-sprong bij zitbank R.
(U loopt hier door het Prinses Juliana park waar
meestal prachtige kunstwerken staan. Hier heeft u
mooi zicht op het prachtige Château Sint Gerlach).
Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing voor
achterkant kerk gaat u R. Aan de T-splitsing bij
wegwijzer gaat u L. Voorbij het kanon, dat hier in
1999 is geplaatst t.g.v. het 400 jarig bestaan van
schutterij St. Martinus uit Houthem St. Gerlach,
gaat u RD over de klinkerweg en u verlaat het
park. Na 100 m komt u rechts
bij de
parkeerplaats en café de Holle Eik, sponsor van
deze wandelgids, waar u binnen of op het terras
nog iets kunt drinken.
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