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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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  blz 2 van 4 

 

Tijdens deze heuvelachtige wandeling met enkele hellingbossen, wandelt u eerst door het gezellige 
centrum van Valkenburg en dan loopt u een mooi stuk langs de Geul tot aan de rand van Schin op Geul. U 
loopt omhoog naar een bosrand met prachtig uitzicht op o. a. Oud Valkenburg en met klimmen en dalen 
wandelt u over leuke bospaadjes richting Wilhelminatoren. U daalt af naar de rand van Valkenburg en dan 
loopt  u omhoog naar het vakantiepark boven op de Cauberg.  Via bospaden door het Polferbos daalt u af 
naar het restaurant met mooi terras. Tip: U kunt ook starten op gratis wandelparkeerplaats Gerendal aan de 
rand van Schin op Geul en dan fijn pauzeren bij restaurant Ruw., start dan bij punt 5. 
 

 
 

Startpunt: Restaurant Ruw., De Leeuwhof 10, Valkenburg. Parkeer op de parkeerplaats (Betaald parkeren). 
Vanaf de parkeerplaats volgt u punt 1 vanaf ***. 
 

Startpunt: Gratis wandelparkeerplaats, Gerendalsweg, Schin op Geul.  (navigatie Oud Valkenburg 78 Schin 
op Geul). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,27 km  2.25 uur  86 m  150 m 
 

 
 

1620. VALKENBURG 10,3 km 
 

1.   Met uw rug naar het restaurant/terras gaat u L  
en meteen daarna op de hoek van het grote gebouw, 
waarin o. a. Shimano is gehuisvest,  gaat u R over 
het klinkerpad, met rechts het gebouw en links 

beneden de molentak van de Geul.  (U gaat dus niet 
de brug over). Aan het einde gaat u L over de 
klinkerweg en ga dan meteen R over de klinkweg 
met links beneden de molentak van de Geul. (U 

steekt dus niet de brug over). Steek na ruim 50 m  bij 
stuw L via brug de molentak over. 
 

(Hier ziet u rechts het grote (inpandige) waterrad van o. 
a. de polfer- buskruitmolen. Bij het infobordje heeft u 
goed zicht op het waterrad). 
 

Steek nu schuin R de parkeerplaats over en loop bij 
slagboom RD ****  over de grindweg met links de 
parkeerplaats. Aan de doorgaande weg gaat u R.  
Vlak daarna, aan de 3-sprong bij Geulbrug gaat u RD 
en na 30 m gaat u voor de grote parkeerplaats bij 
verbodsbord R over het asfaltpad met rechts de 
meanderende Geul.  Aan de 4-sprong bij houten 
brug gaat u RD. Vlak daarna, voorbij volgende 
houten brug, gaat u aan de 4-sprong bij vijvertje met 
fontein/kunstwerk  R en via stalen brug steekt u de 
Geul over en loop een eindje verder de brede 
trappen omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u L 
over de asfaltweg en u passeert rechts het 
voormalig hervormde kerkje (1891).  Aan de 3-
sprong bij de prachtige monumentale Villa Alpha  
(1882/huisnr. 43) en met links van de villa (nr. 41) het 
mooie voormalige koetshuis, gaat u RD over de 
eenrichtingsweg. Vlak daarna aan de doorgaande 
weg gaat u R.  Na 10 m steekt u via zebrapad deze 
weg over en gaat u R.    
 

2. Vlak daarna gaat bij wegwijzer en volgend 
zebrapad L de kasseienweg omlaag en via de 
Grendelpoort, met bovenin een Mariabeeld, loopt u de 
voetgangerszone van het  toeristisch centrum van 
Valkenburg binnen, met zijn vele winkeltjes en 
terrassen.  
 

(De Grendelpoort is één van de drie middeleeuwse 
stadspoorten van Valkenburg en is gebouwd begin 14e 
eeuw (na 1329). Hier staat ook het bronzen beeld van de 
“sjötter aan de poort”. De "sjötter" draagt het uniform van 
de "Edele Nobele Agtbaere Jonge & Oude Loffelijke 
Schutterye Der Stadt en Vryheyd Valckenborch" (de 
naam van de schutterij van Valkenburg)).  
 

Negeer meteen zijweg links (Kerkstraat).  Aan de 
ruime 3-sprong bij wegwijzer gaat u L (Grotestraat 
Centrum).  Negeer zijwegen.  
 

(100 m verder passeert u rechts het voormalige 
stadshuis (zie infobordje) waarin nu (2022) het museum 
Land van Valkenburg  gehuisvest is).  
 

Aan de 4-sprong bij de prachtige Geulpoort gaat u R 
met links de Geul/rij leilinden.   
 

(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. Aan de 4-sprong bij brug gaat 
u RD met rechts het Walramplein en links de aan de 
ere dienst onttrokken O. L. Vrouw van Altijddurende 
Bijstand  en een mergelmuur.   
 

(De mergelmuur is gebouwd op de plek van de oude 
vestigingsmuur).  
 

https://www.restaurantruw.nl/
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Let op! 30 m verder bij de houten brug naar de kerk 
gaat u L, ga R de trap omlaag en loop RD over het 
gras met rechts de  mergelmuur. (U kunt hier ook RD 
langs het plein blijven lopen.  
 

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. Hier heeft u  mooi 
zicht op de hooggelegen kasteelruïne, de enige 
hoogteburcht van Nederland die gebouwd is rond 1200) 
 

Bij hotel Walram en wegwijzer loopt u RD over het 
klinkerpad met links de Geul en de vistrap. Bij 
stuw/bruggetje (Walramstuw/zie infobord) gaat u R over 
het klinkerpad met links de Geul.  
 

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

Steek via zebrapad de doorgaande weg over en loop 
bij afvalbak RD over het grindpad met links de Geul. 
Negeer zijpaden rechts. Steek na ruim  
300 m bij wegwijzer via smal bruggetje de Geul over.    
 

3. Meteen na de brug gaat u aan de 3-sprong RD. 
Meteen daarna gaat u R via hek het kasteelpark 
binnen, met rechts een dierenparkje.  
 

(Is dit hek op slot, loop dan RD met links het 
sportcomplex. Aan de T-splitsing gaat u R over de 
asfaltweg. Na 200 m, meteen voorbij taverne  Koetshuis, 
gaat u R omlaag met links de speeltuin. Beneden aan de 
T-splitsing bij dikke kei gaat u L. Ga nu verder bij **** in 
dit punt)  
 

Na 30 m gaat u L over het grindpad en voorbij 
ijzeren klaphekje gaat u aan de 3-sprong R met 
rechts het gazon/kasteeltuin.  Aan de 4-sprong bij 
zitbank gaat u R en dan heeft u links bij zonnewijzer 
mooi zicht op het okerkleurige in mergel 
opgetrokken Kasteel-Oost waarvan het huidige 
gebouw uit 1840 dateert. Aan de  
T-splitsing gaat u L en meteen daarna bij zitbank 
gaat u R over het bospad met rechts de 
meanderende Geul en een eindje verder verlaat u via 
ijzeren hek het kasteelpark.  Meteen daarna  de 3-
sprong bij dikke kei gaat u RD **** met links een 
speeltuin. Aan de 4-sprong voor wit bruggetje gaat u 
L en steek RD de parkeerplaats over.  Boven aan de 
T-splitsing bij zitbank en het geologisch monument 
groeve kasteel Oost (zie infobord) gaat u R over de 
asfaltweg, die meteen daarna bij houten afsluitboom 
een grindweg wordt met rechts de Geul.  
 

4. Negeer na 100 m tegenover St. Jansbron 
trappenpad links omhoog. Negeer zijpaden en blijf  
geruime tijd de grindweg RD volgen,  met rechts de 
meanderende Geul.  
 

(200 m verder passeert u een oorlogsmonument en 
herdenkingskruis. Bij groot kruis in het weiland, aan de 
andere kant van de Geul, werd op 29 juni 1943 een 
Engelse Lancaster bommenwerper neergeschoten door 
een Duitse nachtjager. De zeven bemanningsleden 
vonden hierbij de dood.  
 

Na 300 m  ziet u rechts kasteel Schaloen).  
 

Na 500 m bij mergelwand, de Calvariegroep, 
zitbanken, wit bruggetje en infoborden loopt  u  RD 
verder langs de Geul.   
 

(Dit punt met de Calvariegroep is in deze contreien beter 
bekend onder de naam “De Drie Beeldjes” (1739). 
Volgens de legende wilde de paarden van de 
kasteelheer van Schaloen de brug over de Geul niet 
oversteken. Oorzaak was de boze geest Ruprecht. Op 
advies van de kluizenaar op de Schaelsberg zijn toen 
De Drie Beeldjes hier neergezet. Sindsdien steken mens 
en dier hier veilig over). 
 

Bijna 150 m verder gaat u door het klaphek en blijf  
geruime tijd RD het mooie grindpad langs de Geul, 
het snelst stromend riviertje van Nederland, RD 
volgen. 
 

(Rechts ziet u de witte kasteelhoeve Genhoes en de 
vierkante toren van kasteel Genhoes (16e eeuw) ).  
 

Na ruim 600 m, voorbij volgend klaphek en voorbij 
zitbank, steekt u R de halfronde brug over en volg 
bij veerooster RD de grindweg. Na 400 m bij 
veerooster, klaphek  en zitbank gaat u aan de 3-
sprong RD over de grindweg. Aan de doorgaande 
weg bij wegkruis gaat u R. Steek vlak daarna via 
oversteekplaats de doorgaande weg over en loop bij 
trafohuisje RD over de smalle asfaltweg. Meteen 
daarna gaat u bij houten afsluitboom R over het 
graspad met even verder links een groot grasveld 
met zit- picknickbanken, een mooie pauzeplek. U 
komt bij de (wandel)parkeerplaats (Alternatief 
startpunt).    
 

5. Vanaf de parkeerplaats gaat u bij verbodsbord R 
over  de smalle klinkerweg en meteen daarna gaat u 
R de grindweg omhoog/omlaag, die na  
400 m beneden bij houten hek en regenwaterbuffer 
naar links buigt. Vlak daarna aan de T-splitsing,  
gaat u R.  Vlak daarna aan de T-splitsing bij 
zitbanken, linden en de  met mergelstenen 
gebouwde St-Jansboskapel (1915) gaat u L de 
veldweg omhoog met rondom mooi uitzicht.  
 

(De kapel is gebouwd in opdracht van de bewoners van 
het nabij gelegen kasteel Genhoes). 
 

Let op! Na 400 m, meteen voorbij links staand 
houten hek, gaat u schuin R het brede pad (inrit 
weiland) omhoog. Bij breed hek (vouwer) gaat u 
door het klaphekje en loop dan RD door het weiland 
omhoog. (U loopt dus omhoog richting grote rode beuk, 
die boven in de bosrand staat). Boven, na klaphekje, 
gaat u aan 4-sprong in de bosrand bij zitbank 
(genietplekje) en dikke rode beuk RD het holle smalle 
bospad omhoog. 
 

(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). 
 

Na 100 m gaat u boven aan de bosrand, waar het 
bospad naar rechts buigt,  RD het paadje omhoog en 
loop dan RD het grote grasveld omhoog. (U loopt hier 
aan de rand van het Plateau van Margraten). Voorbij 
twee alleenstaande essen gaat u  RD de veldweg 
omlaag.   
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6. Beneden, voorbij zitbank, gaat u aan de  
T-splitsing, bij ijzeren toegangshek van 
regenwaterbuffer  “IJzeren Koeweg”, R de smalle 
asfaltweg omlaag, die een dalende grind- bosweg 
wordt. Negeer zijpaden. Na 400 m gaat u beneden 
voorbij zitbank L de doorgaande weg omhoog en 
meteen daarna gaat u R over het pad, dat bij ingang 
van weiland een dalend smal bospad wordt.  Aan de 
T-splitsing gaat u L het holle pad omhoog. Vlak 
daarna. aan de Y-splitsing bij weiland. gaat u L het 
steile bospad omhoog met links even afrastering 
van weiland.  Na 250 m gaat u aan de omgekeerde Y-
splitsing L verder omhoog en 100 m verder loopt u 
het trappenpad omhoog. Boven bij houten vangrail 
gaat u R over de smalle asfaltweg.  Na ruim 100 m 
gaat u aan de 5-sprong L het bospad omlaag.   
 

(U loopt dus niet bij verbodsbord het brede holle bospad 
omlaag.  
Als u hier RD verder over de smalle asfaltweg loopt, 
komt u bij de Wilhelminatoren, waar u mooi uitzicht heeft  
op o.a. de kasteelruïne Valkenburg. Deze is gebouwd 
rond 1200 en is de enige hoogteburcht van Nederland).  
 

Negeer meteen zijpad rechts omlaag.  
 

(Even verder passeert u 3 zitbanken. Bij de eerste 
zitbank ziet u in de verte boven de 38 m hoge 
watertoren (1927) in Schimmert).  
 

Aan de 3-sprong bij boomzitbank gaat u RD over het 
pad boven door de bosrand. Negeer zijpaden  en na 
250 m buigt het pad rechts omlaag.  Aan de 3-
sprong gaat u R. Aan de ongelijke 4-sprong bij beuk 
gaat u scherp L omlaag en u passeert een 
ontluchtingskoker. Aan de 3-sprong gaat u R de 
stenen trap omlaag en dan gaat u R het grindpad 
omlaag.   
 

7. Beneden bij Mergelrijk, waar prachtige 
mergelsculpturen te zien zijn, steekt u voorzichtig 
via zebrapad de doorgaande weg over. Steek dan RD  
de parkeerplaats over en loop het trappenpad 
omhoog.  
 

(Op de parkeerplaats ziet u links een (gele) opbraaklier, 
die ondergronds in de steenkolenmijnen werd gebruikt 
(zie infobordje)).  
 

Via draaihekje (stegelke) loopt u een boomgaard in en 
ga dan meteen R door de boomgaard. Het pad buigt 
links omhoog. Bij rood draaihekje gaat u RD  de trap 
omhoog. Ga door het klaphek en loop RD de 2 stalen 
trappen omhoog, die gelegen zijn op het 
vakantiebungalowpark  Landal Kasteeldomein de 
Cauberg.  
 

(Als dit hek gesloten is, loop dan het alternatief, zie 
laatste alinea).   
 

**** Boven loopt u RD de asfaltweg omhoog. Aan de 
3-sprong, voor groot gebouw (huisnr. 50) aan de 
Eddy Merkx Allee, gaat u R (Joop Zoetemelk Allee). 
Negeer zijwegen. Bij het Leon van Vliet 
Caubergplein loopt u RD en via  de hoofdingang 
verlaat u het mooie bungalowpark en ga dan meteen 
R over het trottoir.  
 

 
 

(Hier bij de uitgang staat  een gedenkteken, een 
zonnewijzer, als hommage aan de markante Friese 
weerman Piet Paulusma, die op 20 maart 2022 op 65 
jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker overleed.  Zie 
voor meer info infobordje  
 

U bent nu op de beroemdste berg van Nederland 
namelijk de Col du Cauberg. 12 %. Hoogte 134 m). 
 

Vlak daarna, bij ANWB-wegwijzer, steekt u de 
doorgaande weg over loopt u RD over het trottoir met 
links afrastering en rechts de asfaltweg, die meteen 
naar rechts buigt. Aan het einde van de afrastering 
gaat u bij  lantaarnpaal nr. 2821 en bij afvalbak L door 
het ijzeren hek en volg het pad met rechts afrastering 
van het Holland Casino terrein. Negeer zijpaden en 
100  m verder loopt het pad langs een steile beboste 
helling. Na 300 m, vlak voordat het pad “steil” 
omhoog loopt, gaat u L over het pad, dat meteen 
daarna een steil dalend bospad wordt en naar rechts 
buigt en na 150 m een stijgend bospad wordt. (U 
verlaat hier geel).  Boven aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD.  Aan de 3-sprong, waar het pad 
naar rechts buigt,  gaat u L omlaag. Aan de T-
splitsing bij grote stenen ontluchtingskoker gaat u L 
het pad omlaag, dat ruim 50 m verder een scherpe 
bocht naar rechts maakt.    
 

(Hier in het bos staan meerdere ontluchtingskokers. die 
gebouwd zijn voor de ondergrondse Philips “fabriek”, die 
in 1944 operationeel was in de beneden gelegen 
Heidegroeve/mergelgroeve).  
 

30 m voorbij ijzeren doorgang gaat u L de trap 
omlaag langs het Museum Romeinse Katakomben, 
die u zeker eens moet bezoeken.  
 

(Als u hier bij de trap RD de grindweg verder omlaag 
loopt, komt u meteen rechts bij de ingang van de 
ondergrondse Philips “fabriek”, die gehuisvest was in de 
Heidemergelgroeve. Zie infobord).  
 

Beneden steekt u de asfaltweg over en gaat u RD de 
brede stenen trappen omlaag. Ga dan L over het 
klinkerplein met links een witte woning. Meteen 
daarna, voorbij het ovale plein met 6 linden in het 
midden, gaat u bij hotel Valkenburg R. U komt links 
bij Restaurant Ruw., de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het leuke terras nog 
iets kunt eten of drinken. 
 

Alternatief afgesloten hek vakantiepark 
Als het klaphek gesloten is, loop dan terug naar het rode 
draaihekje en loop 10 m RD en ga dan L  door de 

boomgaard, (Dus niet L over grindpaadjes). Via stegelke 
verlaat u het weiland en volg dan RD het bospad. Na 150 
m, aan de bosrand, steekt u voor insectenhotel het 
grindpaadje over en ga dan scherp L het (gras)pad 
omhoog. Aan de mooie vijver gaat u L.   
Bij (houten) speeltuintje gaat u L het klinkerpad omhoog. 
Loop boven bij de vakantiewoningen RD tussen de 
vakantiewoningen door. Bij stalen klaphek gaat u R de 
twee de stalen trappen omhoog. Ga nu verder bij **** in 
punt 7). 


