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Tijdens deze leuke en heuvelachtige wandeling met 2 klimmen, wandelt u over een leuk pad naar de Geul. 
Via o. a. een trappenpad loopt u omhoog naar de De Kluis en Statieweg op de Schaelsberg waar u  prachtig 
uitzicht heeft over het Geuldal. Via smalle rustige asfaltweg en veldweg loopt u naar de Goudsberg waar 
een Romeinse uitkijktoren heeft gestaan. Omlaag lopend heeft u prachtig uitzicht. Via leuk pad loopt u 
Valkenburg binnen en komt u bij Gasterij de Koffiemolen, een fijne en bijzondere pauzeplek met brocante.  
Op zaterdag van 11 tot 17 00 uur kunt u via de gasterij de Oude (water)Molen bezoeken heel erg 
interessant. Vervolgens loopt u de bebouwde kom van Valkenburg uit en volg een gemakkelijk te lopen pad 
langs de meanderende Geul. Via het mooie Geulpark met een grote vijver komt u weer bij de parkeerplaats.  
U kunt ook starten bij Gasterij De Koffiemolen. Start dan bij punt 4. 
 
Startpunt:  Parkeerplaats Geulpark, Oud Valkenburgerweg 12, Valkenburg. (betaald parkeren, tot 11.00 uur 
gratis). 
 

 
 
Startpunt: De Koffiemolen, Sint-Pieterstraat 4, Valkenburg. Tel: 06-15276932.  Geopend: Dagelijks vanaf 
09.00 uur, dinsdag gesloten.  Start bij punt 4. 
 

U kunt ook starten vanaf de gratis parkeerplaats bij de Kluis, die gelegen is aan het einde van de Kleineweg 
in Walem.  (Bij Walem 65 L/R de smalle asfaltweg inrijden)  Start dan bij **** in punt 2. 
 

U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats aan het einde van de Oosterweg, Valkenburg  (100 m voorbij nr. 
40) meteen voorbij speeltuin. U mag hier max. 3 uren gratis parkeren. Start dan bij **** in punt 1.   

 

 

 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://gasterijdekoffiemolen.nl/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,34 km  1.30 uur  80 m  80 m 

 

 
 

1380. VALKENBURG 6,3 km  
 
1.  Vanaf de parkeerplaats loopt u terug naar de 
doorgaande weg en meteen voor het fietspad 
gaat u L (geel/rood/groen) het grindpad omlaag 
met links de parkeerplaats. Aan de 3-sprong gaat 
u RD (geel/groen). Volg nu bijna 1 km dit smalle 
grindpad dat na ruim 300 m naar links buigt en na 
ruim 600 m weer haaks naar links buigt. Aan de  
3-sprong bij zitbank steekt u via witte smalle brug 
de meanderende Geul over en ga dan meteen na 
de brug R over de parkeerplaats met links een 
speeltuin. **** Aan de T-splitsing voor het 
geologisch monument  “groeve kasteel Oost” (zie 
infobord) gaat u R over de asfaltweg, die vlak 
daarna voorbij houten afsluitboom een grindweg 
wordt met rechts de Geul, het snelst stromend 
riviertje van Nederland. Na 100 m gaat u 
tegenover de St. Jansbron L (geel/rood) het steile 
trappenpad omhoog dat boven even langs de 
links beneden gelegen spoorlijn loopt. Bij zitbank 
steekt u L via brug de spoorlijn Maastricht-
Heerlen over en volg de grindweg die meteen 
rechts omhoog buigt.   
 
2. Voorbij zitbank gaat u aan de 4-sprong RD 
(geel/groen) verder de bos- grindweg omhoog. Na 
300 m  gaat u vlak voor de Kluis R (geel-rood) 
over het pad met links de Kluis, waar van 1688 
t/m 1930 zestien kluizenaars hebben gewoond. Bij 
zitbank buigt het pad naar links en volg nu het 
licht stijgende pad vlak langs de Kluis. Aan de  
3-sprong loopt u RD met links de Statieweg.  
 

(Voorbij infobord en groot houten beeld van 
kluizenaar (achter statie 7) staan rechts 4 bankjes en 
“tafeltjes”, een genietplekje met schitterend uitzicht. 
Wie sjoen os Limburg is……   
 

De kruisweg werd in 1843 gesticht door pastoor 
Loomans. De kruisweg bestaat uit 13 staties van het 
model 'ovenkapel' met nissen voorzien van litho's 
achter glas. Ze zijn 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).  
 

Loop verder langs de Kruisweg. Aan de brede 
grindweg gaat u R omhoog. Meteen daarna loopt 
u bij afsluitboom RD (rood/blauw) over de 
grindweg **** die even verder bij trafokast en 
parkeerplaats een smalle asfaltweg wordt met 
rechts prachtig uitzicht. Na 500 m gaat u  L 
(blauw) over de veldweg.   
 

3. Aan het eind van de veldweg, meteen voorbij 
veldkruis en voor zitbank/infobord, gaat u hier op 
de Goudsberg  L door het klaphek en loopt u het 
(gras)pad met mooi uitzicht omlaag.   
 

(Hier, vlakbij in de buurt, heeft op de Goudsberg een 
Romeinse wachttoren  gestaan. Vanaf hier hadden 
de Romeinen  goed zicht over het  Geuldal en op de 
Via Belgica  en kon men vijandig gezinde Germanen 
van ver al zien aankomen. Uit die tijd stond een hele 
reeks wachttorens langs de Via Belgica, de  
400 km lange oude Romeinse heirbaan die van het 
Franse Boulogne-sur-Mer via o.a. Tongeren, Heerlen 
en Maastricht naar Keulen liep. In de buurt van de 
wachttoren zijn de resten van een Romeinse villa 
gevonden. Zie infobord  
 

Omlaag lopend, voorbij rechts gelegen bosje, ziet u  
links beneden de witte hoeve Euverem en voor u in 
de verte vanaf links de 30 m hoge uitzichttoren 
Wilhelmina, Thermae 2000 (puntdaken), de 
kasteelruïne Valkenburg, de enige hoogteburcht in 
Nederland uit circa 1200 en het Casino gebouw). 
 

Beneden bij zitbank en lindeboom gaat u R de 
smalle asfaltweg, door het droogdal, omlaag. 
Waar de dalende smalle asfaltweg naar links 
buigt,  gaat u R het smalle (gras)pad  omhoog dat 
boven bij  
3-stammige eik een dalend hol bospad wordt. 
Aan de omgekeerde Y-splitsing bij bijzonder 
veldkruis gaat u RD verder omlaag. Na het 
spoorwegviaduct gaat u in Valkenburg R (blauw) 
over de asfaltweg. Negeer klinkerweg links 
omlaag.   
 

(U passeert links het voormalige klooster van de 
zusters Franciscanessen (1883-1961)). 
 

Aan de T-splitsing bij muurkruis gaat u L omlaag.  
Meteen daarna steekt u nabij grote zwerfkei via 
zebrapad de doorgaande weg over en loopt u bij  
oude Philips-lamp muurreclame RD  
(Sint-Pieterstraat) over de doodlopende weg, die 
even verder een voetgangerszone wordt.  
 

(De tientallen oude muurreclames die in Valkenburg  
te zien zijn, dateren van vóór 1930). 
 

Negeer  zijwegen. Na 150 m komt u rechts 
(huisnr. 4) bij Gasterij de Koffiemolen, de sponsor 
van deze wandeling, die gehuisvest is in de Oude 
Molen/Banmolen/meelfabriek waar u iets kunt 
eten en drinken. De vriendelijke uitbaatster Ingrid 
verneemt graag wat u van de wandeling vindt. 
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Aanrader: Apple Crumble!  (zelfgebakken warm 
appeltaartje in rond bakje met slagroom). In de 
zaak is een brocante/vintage met allerlei leuke 
spulletjes!  
 

Op zaterdag kunt u van 11–17.00 uur via de gasterij 
de dan in bedrijf zijnde Oude Molen bezichtigen. De 
waterrechten van de molen zijn reeds eeuwen oud. 
De huidige vorm dateert uit 1860. Buiten de dubbele 
Franciswaterturbine, die sinds 1920 het waterrad 
aandrijft  zijn op drie verdiepingen verschillende oude 
machines te vinden zoals o.a. de steekkraan, de 
maalstoel, het Elevator paternosterwerk, de plansifter 
en de Tarwekorrel. U kunt o.a. speltbrood en  meel 
kopen om thuis zelf iets lekkers te bakken. U moet 
beslist even gaan kijken. Buiten de zaterdag is de 
molen alleen op afspraak te bezoeken)  
 
4. Met uw rug naar de ingang van gasterij De 
Koffiemolen gaat u R met voor u mooi zicht op de 
boven staande Wilhelminatoren. Negeer zijwegen. 
Na 100 m, meteen voorbij losstaande 
klokkentoren en Geulbrug gaat u L met rechts het 
Walramplein en links de mergelmuur en de in 
2016 uit de eredienst onttrokken met 
mergelstenen gebouwde grote O.  L. Vrouw van 
Altijddurende Bijstand kerk. Aan het eind van de 
mergelmuur bij hotel Walram loopt u RD over het 
klinkerpad met links de Geul en de vistrap. 
 

(De mergelmuur is gebouwd op de plek van de oude 
vestigingsmuur. Bij het eind 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. Hier heeft u mooi zicht op de  kasteelruïne, 
de enige hoogteburcht in Nederland).  
 

Aan de T-splitsing bij sluisbruggetje 
(Walramstuw/zie infobord) en sluishuisje met de 

fraaie schildering met de afbeelding van de  
H. Barbara gaat u R over het klinkerpad met links 
de Geul. Steek via zebrapad de doorgaande weg 
over en loop RD  (groen/zwart) over het grindpad 
met links de Geul en rechts een met 
mergelstenen gebouwd kantoor/voormalige 
Rabobank. Negeer zijpaden rechts. Aan de  
4-sprong bij bruggetje gaat u RD 
(rood/groen/zwart) met links de Geul.  Aan  de  
3-sprong bij 2 mergelpilaren gaat u RD.  100 m 
verder gaat u aan de 3-sprong bij 3 wit/rode 
afsluitpaaltjes RD/R over het asfaltpad.  
 

(U verlaat hier de Geul.  Hier ziet u links aan de 
overkant van de Geul het okerkleurige in mergel 
opgetrokken Kasteel-Oost. (1840).  
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD en u 
loopt het Geulpark binnen. Het pad buigt naar 
rechts met links de grote Geulvijver.    
 
5.  Voorbij houten bruggetje gaat u aan de  
T-splitsing L (zwart/groen/rood) met links een rij 
knotwilgen. Negeer zijpad rechts richting 
Geerlingshospice. Voorbij paaltje “Beweegroute 
oefening 5” gaat u L over klinkerpad dat meteen 
naar rechts buigt met rechts een rij knotwilgen.  
(Hier bij zitbanken heeft u mooi uitzicht over de 
vijver). Aan de T-splitsing gaat u L over het 
grindpad dat u net verlaten heeft. 
 

(Voor u ziet u  de witte toren van de kloosterkapel 
van de priorij Regina Pacis).  
 

Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u R 
(zwart/groen/rood) omhoog. Boven aan de  
3-sprong gaat u L/RD over de asfaltweg. Aan de 
T-splitsing gaat u L  en u komt weer bij de ingang 
van de parkeerplaats. 
 

 

 

 
 

Aanrader: Apple Crumble!  (zelfgebakken warm appeltaartje in rond bakje met slagroom). 
 
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.    
 


