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Een prima wandeling om het Ravensbos te verkennen. Het Ravensbos is een echt hellingbos met steile 
hellingen. U passeert ook leuke kapelletjes. Neem zelf proviand mee. 
 

Startpunt: Parkeerplaats Motel De Heek, Hekerweg 5  Valkenburg. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,95 km  2.30 uur  60 m  113m 
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216. VALKENBURG 11 km 
 

1. Met uw rug naar het motel steekt u de 
voorrangsweg over en gaat u R over het fietspad. 
Negeer zijweg links omlaag en loop RD omhoog 
over het trottoir. Steek boven bij huisnr. 98  via de 
vluchtheuvel de doorgaande weg Valkenburg - 
Nuth  over en ga dan L de veldweg omlaag.  
Beneden aan de 3-sprong gaat u RD (blauw). Aan 
de kruising bij muurkruis gaat u RD 
(Napoleonstraat). Negeer zijwegen en loop RD. 
Aan de 3-sprong voor groot speeltoestel en de 
spoorlijn Maastricht-Heerlen gaat u R. Negeer bij 
wegkruis zijweg rechts. Aan de 4-sprong bij 
spoorwegovergang gaat u RD (Parallelweg/ 
blauw). Loop nu verder langs de spoorlijn en 
negeer twee zijwegen rechts. Aan de 4-sprong bij 
wegkruis en spoorwegovergang gaat u R 
(Bosstraat) omhoog.  
 

2. Boven steekt u de autoweg Heerlen-Maastricht 
over.  
 

(Op de brug ziet u links in de verte de kerktoren van 
Berg en Terblijt).   
 

Meteen na de brug gaat u aan de 4-sprong bij 
wegkruis L (rood) richting bos. Volg het pad 
(rood) door het Ravensbos. Een eind verder gaat 
u in het bos L (rood) een steil breed pad omlaag. 
(Loop voorzichtig omlaag). Beneden aan de T-
splitsing aan de  bosrand gaat u R 
(blauw/rood/zwart) met links het beekje “de 
Strabeek”, een zijbeekje van de Geul. Negeer 
voorbij afsluitboom breed bospad rechts 
omhoog. Negeer veldweg links omhoog en loop 
verder RD (blauw/rood).   
 

3. Let op! Ca. 20 m vóór de parkeerplaats gaat u 
bij bordje “Staatsbosbeheer” R het bospad in. 
Steek via bruggetje de Strabeek over en loop het 
trappenpad omhoog. Boven aan de T-splitsing 
gaat u L over het brede pad. Let op! Na circa  
100 m gaat u aan de Y-splitsing L omlaag. (Bij 
bladerenval is dit pad soms slecht te zien. Het pad 
rechts gaat hier omhoog). Steek beneden bij 
zitbank en bosmeertje L het bruggetje over.  
 

(Hier staan twee zitbanken (20 m verder staat de 
andere zitbank), een prima pauzeplekje).   
 

4. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R 
(rood/blauw). Aan de 4-sprong bij afsluitboom 
gaat u L. Het bospad wordt een veldweg en later 
een asfaltweg.  
 

(Een eindje verder ziet u voor u, de niet meer in 
dienst zijnde 38 m hoge rijksmonumentale watertoren 
(1927) in Schimmert, die  ook wel de Reus van 
Schimmert wordt genoemd).  
 

Steek de voorrangsweg over en ga R over het 
fietspad. Aan de kruising bij de grote hoeve met 
groot muurkruis gaat u R (Billich/blauw/groen) de 
doodlopende weg in.  
 

(U passeert nu kasteelhoeve De Bockhof (Billich 
no.1). Het complex bestaat uit een herenhuis en een 
pachtboerderij. Het vierkante torentje dateert uit 
1677. De Bockhof is een officiële trouwlocatie van de 
gemeente Beekdalen).  
 

De asfaltweg wordt een veldweg. De veldweg 
maakt dan een haakse bocht naar rechts en wordt 
een smal pad.  
 

(Hier ziet u recht voor u het voormalig klooster 
Ravensbosch van de paters Oblaten van de 
Onbevlekte Maagd (1885)).  
 

Volg dit pad langs de bosrand. Een eindje verder 
loopt u het bos in en loop vervolgens het 
trappenpad omlaag.    
 

5. Beneden aan de 4-sprong bij afsluitboom gaat 
u nu L (rood/ruiterpad) omhoog. Boven verlaat u 
het bos en volg dan geruime tijd het graspad 
langs de doornhaag. Aan de T-splitsing nabij 
afsluitboom gaat u L (rood) over de 
veldweg/graspad. Aan de 4-sprong gaat u L over 
de asfaltweg.  
 

(Een eindje verder ziet u links weer de watertoren en 
het voormalig klooster Ravensbosch. Voorbij de 
hoogspanningsmast ziet u links in de verte de kerk 
van Schimmert).  
 

Aan de kruising bij Mariakapel  (1890) loopt u RD 
(blauw/Ravensboschstraat).  
 

(Deze kapel (1890) werd gesticht door een 
burgemeestersfamilie van Sibbe-IJzeren. In 1978 is 
het in slechte staat verkerende kapelletje bij 
renovatie van de weg opnieuw opgebouwd). 
 

Meteen na huisnr. 59 (zorgboerderij Ravensbosch) 
en vóór zitbank gaat u R het holle pad omlaag. 
(Voor u ziet u het buurtschap Arensgenhout). Steek 
bij boomkruis en plaatsnaambord ”Kleingenhout” 
de asfaltweg over en ga RD (blauw) de veldweg 
omhoog.   
 

6. In het buurtschap Kleingenhout gaat u L 
(blauw) over de asfaltweg. (Rechts ziet u de 
autoweg Maastricht-Heerlen). Aan de T-splitsing bij 
Mariakapel (1954) en zitbank gaat u R 
(Heihofweg/blauw).  
 

(Aanleiding voor de bouw van deze kapel was het 
feit, dat eens in de drie jaar de sacramentsprocessie 
langstrok en er dan steeds een rustaltaar gebouwd 
moest worden).  
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Negeer veldweg rechts en blijf de asfaltweg RD 
(blauw) volgen. Aan de T-splitsing gaat u R over 
de doodlopende weg  langs een dierenweide met 
herten. Precies voor huisnr. 6 gaat u L de trap 
omlaag en steek de brede voorrangsweg over. Ga 
aan de Parallelweg-Zuid R over het trottoir en 
steek bij Chinees restaurant de Raadhuisstraat 
over. Volg RD het fietspad en loop onder het 
autowegviaduct door.    
 

7. Steek de oprit naar de autoweg over en ga dan 
meteen L de klinkerweg omhoog. Boven  buigt de 

klinkerweg naar rechts en wordt een asfaltweg. 
Aan de T-splitsing gaat u R. Vlak daarna aan de  
3-sprong bij zitbank loopt u RD (Emmabergweg). 
In het buurtschap Emmaberg, voorbij huisnr. 13 
(precies bij een meterkastje), gaat u L het pad 
omlaag langs de hoge haag. Volg het pad, dat 
even verder een bospad wordt, helemaal omlaag. 
Beneden aan de voorrangsweg gaat u R en u 
komt weer bij Motel De Heek, de sponsor van de 
wandeling. 

 
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.   

 


