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Deze wandeling met hellingen heeft vele mooie uitzichten. De route gaat omhoog door het bos naar de 
Schaelsberg, waar u bij de kruisweg schitterend uitzicht heeft.  Daarna loopt u o.a. door de velden naar 
Klimmen. In Klimmen passeert u Rustpunt Achterum, een mooie pauzeplek Bij de knusse taverne ’t 
Koetshoes is een ruim terras. 
 

Startpunt: Taverne ‘t Koetshoes,  Oosterweg 42, Valkenburg. 
 
Sinds mei 2018 heeft de gemeente Valkenburg in de omgeving van Taverne ‘t Koetshuis ook betaald parkeren 
(max. 2 of is het nu (2019) 3 uur) ingevoerd. Een alternatief is de wandeling starten aan de Hekerweg, de 
doorgaande weg van Valkenburg naar Klimmen. Parkeer uw auto tussen de huisnrs. 34  en 38 
(parkeerstrook/Hekerweg 34, Valkenburg). Loop dan richting huisnr. 34 en neem dan de eerste asfaltweg L 
(Achelerweg/geel). Ga dan verder bij **** in punt 2. U kunt dan pauzeren in de knus ingerichte taverne ’t Koetshuis, 
waar ook een heul leuk terras is.  
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,41 km  2.25 uur  73 m  161 m 
 

 
 

190. VALKENBURG 10,4 km 
 
1. Met uw rug naar de taverne gaat u R. Bij  
afsluitboom loopt u RD over de brede pad langs 
de Geul. Na 50 m bij bordje “Genhoes 
Schaelsberg” gaat u  L het trappenpad omhoog. 
Boven loopt u even parallel aan de spoorlijn 
Maastricht-Heerlen. Steek dan L via de brug de 
spoorlijn over en volg het brede pad, dat na de 
spoorburg naar rechts buigt, RD (groen) omhoog. 
Aan de 4-sprong voorbij zitbank loopt u RD 
(groen) verder omhoog. Boven passeert u de 
kluis en de kruisweg op de Schaelsberg.  
 

(De kluis is de meest schilderachtige van alle 
Nederlandse kluizenarijen. De kluis is vrij te 
bezichtigen, zeker doen.  
 

Bij de kluis staat een  infobord.. 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  
 

Achter statie 8 en bij groot houten beeld van 
kluizenaar staan 4 bankjes en “tafeltjes”, een 
genietplekje met schitterend uitzicht. Wie sjoen os 
Limburg is……   
 

Aan de 4-sprong bij afsluitboom gaat u RD 
(rood/blauw) over de  grindweg, die een smalle 
asfaltweg wordt. 
 

2. Na 350 m gaat u L (blauw) over de veldweg.  
 

(Even verder heeft u links prachtig uitzicht.  Vanaf 
links. ziet u de 30 m hoge uitzichttoren Wilhelmina, 
de kasteelruïne Valkenburg, de enige hoogteburcht in 
Nederland, Thermae 2000 (puntdaken) en het 
Casino). 
 

Negeer bij klaphek, veldkruis en de plek waar een 
Romeinse wachttoren heeft gestaan (zie infobord) 
zijpad links omlaag. Meten daarna gaat u aan de 
asfaltweg L. Meteen daarna gaat u R over de 
veldweg, die een dalende veldweg wordt. (Voor u 
ziet u de kerktoren van Hulsberg). Beneden aan de 
voorrangsweg in de buurtschap de Heek gaat u R 
over het fietspad.  Neem nu de eerste asfaltweg R 
(Achelerweg/geel). **** Voorbij boerderij volgt u 
de veldweg geruime tijd omhoog. Steek boven de 
asfaltweg over en ga meteen L (geel) over het 
smalle pad achter de doornhaag, parallel aan de 
asfaltweg. (Soms Is dit pad niet te belopen, loop dan 
over de asfaltweg).  
 

3. Bij het eerste huis in Klimmen gaat u R 
(Dolberg). Let op! Meteen tegenover huisnr. 1 
gaat u R over de klinkerweg.  
 

(Als u wilt pauzeren, loop hier dan R (Dolberg) over 
de asfaltweg. U komt dan na 100 m bij Rustpunt 
Achterum waar u iets kunt eten en drinken.. Binnen 
en vanaf het terras heeft u mooi uitzicht over de 
buurtschap Termaar. Open: Wo t/m Zo vanaf 10.30 
uur).   
 

De asfaltweg  wordt een dalende veldweg. Aan de 
Y-splitsing gaat u R (rood) het graspad/veldweg 
omhoog. Aan de T-splitsing bij picknickbank gaat 
u L over de asfaltweg.  

http://www.koetshoes.nl/
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(Hier heeft u rechts mooi uitzicht over het Geuldal).  
 

Aan de 4-sprong bij wegkruis in de buurtschap 
Koulen gaat u RD (groen/geel/rood/blauw) 
omlaag.  
 

(Kijk hier even naar de tekst boven de voordeur van 
huisnr.1).  
 

100 m voorbij het muurkruis van de voormalige 
boerderij Koulenberg (1863) gaat u R (rood) het 
brede graspad omlaag. (Omlaag lopend heeft u 
voor u mooi uitzicht).  
 

4. Aan de T-splitsing voor de spoorlijn 
Maastricht-Heerlen gaat u R (rood). Even verder 
wordt de veldweg in het gehucht Opscheumer 
een asfaltweg.  
 

(U passeert hier rechts een rij woningen. Deze zes 
woningen “De Zesbaanhoezer” zijn in eerste instantie 
gebouwd voor spoorwegarbeiders, die deze spoorlijn 
onderhielden).  
 

Aan de 3-sprong bij spoorwegviaduct gaat u RD 
(rood/geel). Negeer vlak daarna veldweg rechts 
omhoog en loop verder RD (rood) de holle 
asfaltweg omhoog. Boven aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD over de asfaltweg (Kerkeveld). 
Aan de 3-sprong met brug loopt u RD (geel/rood) 
over de kasseienweg, die meteen een veldweg 
wordt.  
 

(Als u hier de spoorburg oversteekt, dan komt na 100 
m bij Landhotel Heuvelzicht waar u kunt pauzeren in 
de brasserie de Oranjerie. Aan de achterzijde is een 
prachtig terras. Wandelaars zijn van harte welkom).  
 

De veldweg wordt even verder een smal pad, dat 
twee haakse bochten maakt en vervolgens een 
dalend pad/veldweg wordt. Beneden bij wegkruis, 
staand tussen twee lindebomen, in de buurtschap 
Walem gaat u R (rood/zwart/geel) over de 
asfaltweg. Tegenover huisnr. 6 gaat u bij 
verbodsbord L (geel) de smalle asfaltweg 
omhoog. 
 

5. Aan de Y-splitsing gaat u L 
(Schaloensmolenweg) de holle veldweg omhoog. 
U passeert links een bungalowpark en bijna 
boven gaat u aan de 3-sprong L (geel) het pad 
omlaag met links het bungalowpark. Negeer 
zijpaden en volg RD het  graspad richting 
mergelwand met links van u schitterend uitzicht.  
 

(U passeert twee zitbanken waar u van het 
schitterend uitzicht over het vijf sterren landschap 
Zuid-Limburg kunt genieten. Bij de tweede zitbank 
passeert u de hooggelegen mergelgrot in de 
Däölkesberg (zie infobord)).  
 

Het pad buigt naar links en wordt een dalend pad.  
Beneden voorbij draaihekje gaat u R (rood) over 
het pad met links even de spoorlijn. Waar na 50 m 
het pad naar rechts buigt, gaat u L het pad 
omlaag. (U verlaat hier de rode route). Volg nu het 
dalende en stijgende smalle pad parallel aan de 
links beneden gelegen spoorlijn. Na 400 m gaat u 
aan 4 -sprong L (groen) de grind- bosweg 
omlaag. Beneden steekt u via brug de spoorlijn 
Maastricht Heerlen over. Meteen aan de 3-sprong 
gaat u RD (groen/geel) het holle bospad omlaag. 
Beneden gaat u R over het brede pad.    
 

(Als u hier 20 L gaat, dan komt u bij zitbanken en de 
Calvariegroep. (Dit punt met de Calvariegroep bij het 
bruggetje is in deze contreien beter bekend onder de 
naam “De Drie Beeldjes” (1739). Volgens de legende 
wilden 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). 
 

Negeer zijpaden en loop verder RD (rood/geel) 
over het brede pad langs de meanderende Geul.   
 

(Links ziet u kasteel Schaloen.  Na 300 m passeert u 
links een oorlogsmonument. Op 29 juni 1943 om 
01.25 uur werd hier een Engelse Lancaster 
bommenwerper Halifax JB 907 van de 78th 
Squadron of the Royal Air Force neergeschoten door 
een Duitse nachtjager. De bommenwerper kwam 
terug van een bombardement op Keulen en was 
opgestegen ban de Engelse basis Breighton. De 
zeven bemanningsleden vonden hierbij de dood. Het 
monument bestaat uit de propeller van de 
neergestorte bommenwerper en markeert in het 
weiland de locatie van het neergestorte vliegtuig).   
 

Voorbij afsluitboom en het rechts gelegen 
geologisch monument groeve kasteel Oost loopt 
u nog even RD en u komt weer bij de leuke 
taverne en speeltuin, de sponsor van de 
wandeling, waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt eten of drinken.  
 

 
 
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.   

 


