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Deze toch wel pittige wandeling met klimmen en dalen gaat via het Biebosch naar het mooie Gerendal. 
Onderweg staan genoeg zitbanken. Neem zelf proviand mee. U kunt de route inkorten tot 9,6  km. 
 

Startadres: Voormalig Pannenkoekenhuis Valkenburg,  Neerhem 61, Valkenburg. De zaak is gesloten. 
In de straat zijn betaalde parkeervakken. 
 

U kunt ook starten vanaf de gratis parkeerplaats Gerendal, Gerendal, Strucht/Schin op Geul. Vanaf de 
parkeerplaats gaat u bij infobord R over de smalle asfaltweg. Negeer vlak daarna grindweg rechts omhoog. 
Negeer ruim 400 m verder (bos pad rechts omhoog. Ga nu verder bij **** in punt 4. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,37 km  2.40 uur  91 m  296 m 
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151. VALKENBURG 11,4 km – 9,6 km 
 

1. Met uw rug naar het voormalig 
Pannenkoekenhuis gaat u L.  Na 300 m gaat u bij 
ANWB-wegwijzer R (Sibbergrubbe) richting 
Sibbe. 
 

2. Let op! Na 30 m gaat u L (geel-rood) via het 
draaihekje over het smalle pad gelegen tussen 
twee hagen. Het pad wordt een eind verder een 
steil omhoog lopend bospad.  
 

(Bijna boven heeft u links  mooi  uitzicht o.a. op 
kasteel Schaloen).  
 

Aan de 3-sprong gaat u  L (geel) het brede pad 
omlaag. Aan de volgende 3-sprong gaat u RD 
(geel/groen) omlaag.  
 

3. Aan de 4-sprong bij zitbank (genietplekje) en 
dikke beuk gaat u L en loop via klaphekje RD 
door het weiland omlaag.  
 

(U heeft hier bij zitbank mooi uitzicht over het Geuldal 
o.a. op kasteel Schaloen (l), het 11e eeuws kerkje in 
Oud-Valkenburg en rechts in de verte op de St. 
Mauritiuskerk in Schin op Geul, één van de oudste 
kerken van Limburg).   
 

Bij twee veedrinkbakken en voorbij volgende 
klaphek gaat u L omlaag  en ga dan L  de veldweg 
omlaag.  Aan de 3-sprong bij de St. Jansboskapel 
(1915). zitbank  en regenwaterbuffer (zie infobord) 
gaat u R.   
 

(De kapel is gebouwd in opdracht van de bewoners 
van kasteel Genhoes en wordt ook wel de 
Genhoeskapel genoemd). 
 

Als u hier aan de 3-sprong bij kapel RD loopt en de 
voorrangsweg oversteekt en dan de lindelaan inloopt, 
dan komt  u bij brasserie Schaloen).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD en volg 
geruime tijd de licht stijgende veldweg. Negeer 
zijpaden. Na 800 m gaat u aan de T-splitsing bij 
bosje scherp L het holle pad omlaag. 
 

4. Beneden aan de smalle asfaltweg gaat u R 
(rood).  **** Volg nu geruime tijd de rustige smalle 
asfaltweg door het prachtige Gerendal. 
 

(U bevindt zich nu in het hart van het Gerendal waar 
Staatsbosbeheer ongeveer 240 hectare grond in 
eigendom heeft. Het Gerendal is de plek In 
Nederland waar de meeste planten- en diersoorten 
voorkomen.  
 

De schapen, die u hier mogelijk ziet grazen, zijn 
Mergellandschapen die van oudsher gehouden 
werden in Zuid-Limburg en de Belgische en Duitse 
grensstreek).  
 

Na 400 m passeert u links een zitbank).  
 

Negeer na bijna 1 km bij vakantiewoning van 
Staatsbosbeheer grindweg links omlaag en loop  
RD (rood). Vlak daarna aan de 3-sprong bij 
wegkruis, waterput (1550)  en de voormalige 
boswachterswoning (1841) gaat u R.  
 

(Tegenover de boswachterswoning staat een zitbank, 
een genietplekje.  
 

Als u hier aan de 3-sprong L gaat, dan komt u 
meteen bij  de werkschuur, administratiegebouw en 
schaapskooi van Staatsbosbeheer Eenheid Zuid-
Limburg. Hier staat een groot infobord en zitbank.  
 

De route volgend passeert u meteen rechts de 
orchideeëntuin., die van 1 mei tot medio juli geopend 
is). 
 

Negeer zijpaden en volg RD (geel-rood) de grind-
veldweg langs de bosrand omhoog.  
 

(Omhoog lopend passeert u na 300 m rechts een 
zitbank, een genietplekje).  
 

5. Na 1,2 km  gaat u boven voorbij boerderij aan  
omgekeerde Y-splitsing R over de asfaltweg, die 
voorbij boerderij een veldweg wordt. 
 

(Hier aan de Y-splitsing boven op het Plateau van 
Margraten ziet u 3 kerktorens namelijk links de 
kerktoren van de Barbarakerk (1850) Scheulder, voor 
u de St Margaritakerk (19e eeuw) in Margraten en 
rechts de St Roz(s)akerk (1844) in Sibbe). 
 

Na 600 m gaat u aan de 3-sprong L (geel-rood). 
Negeer veldweg rechts. Vlak daarna bij zitbank en 
veldkruis gaat u R (rood/geel) over het pad en 
volg verder het holle pad.  
Aan de 4-sprong bij zitbank en veldkruis type 
vliegermodel gaat u RD. Na bijna 500 m gaat u 
aan de 3-sprong gaat u L/RD (groen) verder 
omlaag. Negeer zijpad links. Na 200 m gaat u 
scherp R het pad  omhoog. Boven aan de 4-
sprong voorbij zitbank gaat u L (geel/rood) over 
het bospad.  
 

6. Aan 3-sprong gaat u RD (geel/geel-rood) 
omlaag.  
 

(Na 100 m heeft u boven rechts mooi zicht op kasteel 
Schaloen).  
 

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.  Beneden aan de asfaltweg gaat u L 
(Sibbergubbe) omhoog.  
 

(Degene die 9 km loopt, gaat hier R en ga dan L 
langs de doorgaande weg naar het gesloten 
Pannenkoekenhuis). 
 

Na het laatste huis (no. 38/ einde bebouwde kom) 
gaat u R (blauw/groen) het bospad steil omhoog. 
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Negeer boven zijpad scherp links en loop RD 
(groen/blauw). Boven aan de asfaltweg gaat u R 
(blauw). 
 

7. Neem nu het eerste pad L (blauw/rood). Negeer 
meteen bospad rechts omlaag.  
 

(Even verder passeert u 3 zitbanken met mooi 
uitzicht. Bij de eerste zitbank ziet u in de verte boven 
de niet meer in dienst zijnde 38 m hoge watertoren 
(1927) in Schimmert ook wel de Reus van Schimmert 
genoemd. In de toren is nu horeca en de toren met 
boven schitterend uitzicht  is te bezoeken).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (rood). Negeer zijpaden 
en volg het pad via de rode paaltjes omlaag. Pas 
op! Pas op! Steek beneden voorzichtig (mogelijk 
dalende fietsers) de doorgaande weg over en ga R. 
naar beneden. Na 200 m ( u steekt dus weer de weg 
over) gaat u R (Heunsbergerweg) omhoog ( Loop 
niet richting stadscamping)     
 

 
De asfaltweg omhooglopend, gaat u tegenover 
huisnr. 10 L (geel-rood) het trappenpad omhoog. 
Boven aan de 3-sprong, aan het eind van het 
trappenpad, mag u kiezen. U kunt meteen R maar 
ook RD lopen. Boven komen beide paden vlak 
naast elkaar uit bij de Wilhelminatoren. Ga R 
 
8. Voorbij de Wilhelminatoren steekt u RD de 
grote parkeerplaats over   

 

(De 30 m hoge uit mergel opgetrokken uitzichttoren 
de Wilhelminatoren is gebouwd in 1906. In de 
gezellige uitspanning de Wilhelminatoren heeft u op 
het terras of binnen een prachtig uitzicht over 
Valkenburg o.a. op de kasteelruïne die omstreeks 
1200 gebouwd is. Dit is de enige hoogteburcht in 
Nederland.  
 

Ook ziet u hier weer de hooggelegen watertoren in 
Schimmert.  
 

Heeft u nog energie over dan kunt u met de 
kabelbaan of rodelbaan naar beneden gaan.  
 

Wilt u het nog spannender maken dan kunt vanaf de 
30 m hoge Wilhelminatoren naar beneden 
“tokkelen”).  
 

Let op! Circa 25 m voor klinkerweg (bijna einde 
parkeerplaats) gaat u L (geel-rood) over het 
bospad dat een dalend bospad wordt met rechts 
van u het Sprookjesbos. Na 200 m gaat u 
beneden na trappenpad R en loop bij de ingang 
van Themapark Sprookjesbos RD (geel-rood) de 
smalle steile asfaltweg omlaag. Beneden aan de 
T-splitsing gaat u L. Meteen daarna aan de 
voorrangsweg gaat u L en u komt weer bij het 
startpunt.  
 

Degene, die gestart aan parkeerplaats Gerendal,   
gaat u verder bij punt 2.

   
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.   


