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Deze flink heuvelachtige en zeer afwisselende wandeling naar het mooist gelegen terras van Valkenburg 
mag u niet missen!  U wandelt eerst over een veldweg met mooi uitzicht en dan loopt u omlaag naar een 
afgelegen hoeve. Na een stuk door een prachtig droogdal loopt u via smal pad omhoog en via een hol 
dalende bospad loopt u naar Valkenburg. U loopt even door het centrum en via een trappenpad loopt u  
omhoog naar de ingang van het Kuurpark. Via trap daalt u af naar de bijzondere Lourdesgrot en via een 
oude trap of lift  komt u boven bij de kasteelruïne Valkenburg en Tash Rooftopbar. Vanaf het terras maar 
ook binnen heeft u rondom mooi uitzicht op Valkenburg. U kunt er heerlijk lunchen. U wandelt langs de 
Geul het stadje uit en dan passeert u in het kasteelpark Kasteel Oost. Via trappenpad loopt u omhoog naar 
de Kluis, een witte kapel met bijzondere Kruisweg. Ook is hier nog een schitterend uitkijkpunt. U kunt ook 
starten in Valkenburg bij Tash Rooftopbar, start dan bij punt 4. Voor de flinke trappenpaden dient u goed 
ter been te zijn.  
 

Startadres: Wandelparkeerplaats  Kluis, Kleineweg, Valkenburg. Navigatie: Walem 120, Walem. Tegenover 
huisnr. 120 rijdt u de smalle asfaltweg  (Kleineweg)  in.  Negeer parkeerplaats/Picknickplaats links en 
negeer ook  veldweg rechts. Aan het einde van de smalle asfaltweg is rechts bij grote trafokast de  
onverharde parkeerplaats.  
 

U kunt ook start vanaf de parkeerplaats bij de speeltuin aan de Oosterweg 42, Valkenburg. Max. 3 uur 
parkeren. Ga dan verder bij **** in punt  5. 
 

 
 

Startadres: Tash Rooftopbar, Grendelplein 13, Valkenburg. Tel: 043-8200225. Geopend: Dagelijks van 11.00 
tot 18.00 uur.   Start dan bij punt 4. 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,29 km  1.35 uur  83 m  109 m 
 

 
 

1635. VALKENBURG 6,3 km 
 

1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R over 
de grindweg. Na 50 m aan de 4-sprong voor de 
Kruisweg, waar u aan het einde van de wandeling 
langs komt, gaat u bij verbodsbord R over de 
bosweg, die na 100 m een dalende veldweg wordt 
met mooi uitzicht. Na bijna 500 m gaat u aan de  
3-sprong R de veldweg omlaag richting hoeve 
Euverem, met voor u mooi uitzicht. Beneden bij 
de hoeve gaat u L met links een akker en even 
verder rechts een meidoornhaag.  Aan de smalle 
asfaltweg, waar u rechts de voorkant van hoeve 
Euverem ziet,  gaat u L door het droogdal omlaag. 
200 m verder bij zitbank en linde negeert u zijpad 
scherp rechts omhoog. Waar 250 m verder de 
smalle asfaltweg links omlaag buigt, gaat u R 
(Viabelgica) het (gras)pad omhoog dat boven een 
dalend hol bospad wordt.  
 

(Boven  ziet u vanaf links de 30 m hoge, uit mergel 
opgetrokken, Wilhelmina uitzichttoren (1906),  de 
kasteelruïne, Thermaal bad Thermae 2000 (glazen 
dak met spitse punten) en het Casinogebouw).  
 

Beneden aan de 3-sprong bij bijzonder veldkruis 
gaat u RD (Viabelgica) verder omlaag. Na 150 m 
loopt onder het spoorwegviaduct door en ga R  
de asfaltweg omlaag.  
 

(Even verder passeert u links het voormalige klooster 
van de zusters Franciscanessen (1883). Zie 
infobordje tegenover huisnr. 9)).   
 

Aan de T-splitsing bij muurkruis gaat u  L omlaag. 
 

2. Meteen daarna steekt u bij verkeerslichten en 
nabij grote zwerfsteen via zebrapad de 
doorgaande weg over en loopt u  bij oude grote 
muurreclame RD (Sint-Pieterstraat). Negeer 
zijweg links (Past. Sartonstraat). In de 
voetgangerszone gaat u aan de 3-sprong bij 
schoenenzaak Wechseler, een prima zaak voor  
o.a. wandelschoenen en reparaties, R  
(Dr. Erensstraat). Aan de 4-sprong gaat u L 
(Theodoor Dorrenplein) en via brug steekt u  de 
molentak van de  Geul (Oude Molen/17e 

eeuw/Franse Molen (1804) over. 
 

(U bent hier op ”het Eiland van Valkenburg”. Het plein 
ligt namelijk tussen de Geul en de molentak van de 
Geul. Links ziet u het Rijksmonument Leenhof (1661) 
waar de VVV Zuid Limburg (no.5)  is gehuisvest. Dit is 
de oudste VVV van Nederland, die in 1885 opgericht 
is onder de naam VVV Geuldal).  
 

Negeer zijwegen en loop RD onder de hoge met 
mergelstenen gebouwde Geulpoort door.  

https://tash-rooftopbar.nl/
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(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).  
 

Meteen na de Geulpoort gaat u R met rechts de 
Geul en passeert meteen rechts de historisch 
wasplaats. Aan de 4-sprong, voorbij het 
monument voor de Vrede,  loopt u RD onder de 
mergelboog door en u loopt het kasteelpark Den 
Halder binnen.  
 

(Als u hier voor de mergelboog L langs het 
Mariakapelletje (zie infobordje rechter zijkant 
kapelletje) loopt, komt u bij de ingang van de  H.H. 
Nicolaas en Barbarakerk. De mooie kerk is te 
bezichtigen via de ingang onder de toren. Zie 
infobord bij ingang.  
 

Voor de mergelboog ziet u rechts de  Old Hickory 
brug. Hier staken de Amerikaanse bevrijders in 
september 1944 voor het eerst de Geul over.  
 

Rechts passeert u kasteel Den Halder dat stamt uit 
de 14e eeuw. In 1635 werd het huidige huis gebouwd 
op de plaats van het oude kasteel. Zie infobord).  
 

Meteen voorbij de brug en tegenover het beeld 
van een bok gaat u L over het grindpad door het 
park met links  de oude walmuur.  
 

(Voor u ziet  u hier een oude muurreclame “Maison 
Chic” op de gevel van woning. Deze muurreclames 
zijn van vóór 1930.  
 

Het beeld van de bok is gemaakt voor de 
Valkenburgse carnavalsvereniging De Mirlithophile 
en herinnert aan de bijnaam van de Valkenburgers, 
de Bök (de Bokken).  
 

De route volgend ziet u links in de oude walmuur 
(13e/14e eeuw) “de Drenkporte”. Deze diende om het 
vee naar de Geul te leiden).  
 

Loop aan het einde van het grindpad de brede 
trap omhoog en ga boven R. Steek vervolgens via   
zebrapad de drukke Wilhelminalaan over en ga L 
omhoog. Meteen daarna gaat u R (Plenkertstraat) 
over de eenrichtingsklinkerweg.  Aan de 3-sprong 
gaat u RD.  
 

(Hier staat links (huisnr. 43) de prachtige 
monumentale Villa Alpha  (1882)/Villa Valkenburg.   
Links (nr. 41)  van de villa staat het mooie voormalig 
koetshuis).  
 

3. Vlak voor het voormalige protestants kerkje 
(1891) gaat u L het klinkerpad omhoog, dat naar 
links buigt met links het pleintje. Voorbij de 3 
zitbanken loopt u RD het lange stenen 
trappenpad omhoog. Boven bij de zuil t. h. a.  
Briek Schotte, wereldkampioen wielrennen 1948, 
gaat u L langs de rij zitbanken en rechts de 
ingangen naar het Kuurpark, waar u mooi zicht 
heeft op het bovengelegen Casinogebouw. Bij de 
zuil t. h. a.  c, wereldkampioen wielrennen 1998,  
gaat u L het trappenpad  langs de afrastering 
omlaag.   

(Eindje verder ziet u links de kasteelruïne, de enige 
hoogteburcht van Nederland,  waar ook het prachtige 
terras van Tash Rooftopbar ligt).    
 

Let op! Bij rechts staand  klaphek gaat u R het 
onverharde pad omlaag met links een muurtje en 
het grindpad waarover u liep. Beneden bij de 
bijzondere Lourdesgrot gaat u L de brede stenen 
trap omlaag. 
 

(De Lourdesgrot  is een exacte kopie van de originele 
Franse Lourdesgrot en is in 1926 in de mergelwand 
uitgehouwen op initiatief van de toenmalige pastoor 
Hermans. Het Bernadette beeld dateert uit 1934). 
 

Ga beneden L (Cauberg) de doorgaande weg 
omlaag.  Steek bij de gemeentegrot via zebrapad 
de weg over en ga L omlaag. Meteen daarna aan 
de ruime 3-sprong bij ANWB-wegwijzer steekt u 
RD, via zebrapad, de Daalhemerweg over en gaat 
u L omlaag.  Na 25 m, meteen  voorbij monument, 
bestaande uit drie bronzen valken op betonnen 
pilaar, gaat u R het glazen gebouw binnen en ga 
via de kasteeltrap of lift omhoog. Boven komt u 
bij het mooi gelegen terras van Tash Rooftopbar, 
de sponsor van deze wandelgids, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. De Italiaanse bol gezond is 
een aanrader! U kunt hier ook, tegen betaling, de 
hooggelegen kasteelruïne, de enige hoogteburcht 
van Nederland die gebouwd is rond 1200, 
bezoeken.  
 

4. Beneden met uw rug naar de ingang van het 
glazen gebouw gaat u bij monument L  
(Daalhemerweg) omhoog.  Na 150 m, tegenover 
huisnr. 30, gaat u L (Van Meijlandstraat) het brede 
stenen trappenpad omhoog met even verder 
boven, voorbij groot infobord, links de  muur van 
de kasteelruïne.  
 

(Deze weg is in het verre verleden (14e/15e eeuw) 
“uitgehouwen” als zijnde  verdedigingsgracht van het 
links boven gelegen kasteel/nu kasteelruïne). 
 

Beneden gaat u bij kanon/infobord L onder de 
Berkelpoort (stadspoort/14e eeuw) door. Meteen 
daarna aan de 3-sprong, met links Pommes 
Valkenburg/Hautes Friture, de lekkerste patat van 
Valkenburg,  gaat u R (Hovetstraat). Steek de 
klinkerweg  (Palankastraat) over en loop RD, met 
links het Walramplein/parkeerplaats. Aan de 3-
sprong gaat u RD. Aan de T-splitsing voor de 
Geul en bij de aan de eredienst onttrokken Onze-
Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk en 
mergelmuur, gaat u bij wegwijzer R over het 
klinkerpad met rechts hotel Walram en links de 
vistrap in de Geul.   
 

(De mergelmuur is gebouwd op de plek van de oude 
vestigingmuur. Hier op de mergelmuur staat 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). 
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Bij stuw/bruggetje (Walramstuw/zie infobord) en 
stuwhuisje, met de mooie afbeelding van de  
H. Barbara, gaat u R over het klinkerpad met links 
de Geul.  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.    
 

5. 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. Negeer 
zijpad links en voorbij twee zitbanken gaat u L 
over het brede grindpad richting Kasteel Oost. 
Aan de 4-sprong gaat u RD en  meteen daarna 
aan de T-splitsing bij zonnewijzer, met mooi zicht 
op de achterkant van het okerkleurige in mergel 
opgetrokken Kasteel-Oost, waarvan het huidige 
gebouw uit 1836 dateert, gaat u R. Aan de  
3-sprong gaat u L met rechts de meanderende 
Geul en een eindje verder verlaat u via ijzeren hek 
het kasteelpark. Meteen daarna  aan de 3-sprong 
bij grote zwerfsteen gaat u RD met links een 
speeltuin.  Aan de 4-sprong voor wit bruggetje 
gaat u L en steek de parkeerplaats over met links 
de speeltuin.  **** 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 en zitbank een grindweg wordt met 
rechts de Geul. Na 100 m gaat u tegenover de 
Sint Jansbron bij bordje “Genhoes” L het 
trappenpad omhoog. Boven buigt  het pad rechts 
omhoog  met links beneden de spoorlijn Heerlen-
Maastricht.   
 

6.  Aan de T-splitsing bij zitbank steekt u L via 
viaduct de spoorlijn over en volg het pad, dat 
rechts (wit-rood) omhoog buigt. Aan de 4-sprong, 
voorbij zitbank en bij infobordje, gaat u RD (wit-
rood) de bosweg verder omhoog. Na 300 m  gaat 
u, vlak voor de Kluis, R over het pad met links de 
Kluis, waar van 1688 t/m 1930 zestien kluizenaars 
hebben gewoond.  
 

(Als de kluis open is, zeker even gaan kijken). 
 

Bij zitbank buigt het pad naar links en volg nu het 
licht stijgende pad vlak langs de witte Kluis, de 
meest schilderachtige van alle Nederlandse 
kluizenarijen. Aan de 4-sprong bij kruiswegstatie I 
loopt u RD met links de Kruisweg. Voorbij 
infobord en groot houten beeld van kluizenaar  
komt u bij 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 vlak langs de Kruisweg. Bij 
kruiswegstatie XI loopt u RD en ga dan meteen R 
de  grindweg omhoog. Meteen daarna loopt u bij 
afsluitboom RD over de grindweg en na 50 m 
komt u links bij trafokast weer bij de 
parkeerplaats. 
 
 

 
 

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.   


