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Deze pittige wandeling met hellingen gaat naar de Schaelsberg en door de bossen naar Valkenburg.  Er zijn 
diverse trappenpaden. Halverwege kunt u pauzeren bij Taverne ‘t Koetshoes.  
 

Startpunt: Parkeerplaats Motel De Heek, Hekerweg 5,  Valkenburg. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,22 km  2.25 uur  77 m  225 m 
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263. VALKENBURG 10,2 km 
 

1. Met uw rug naar het motel gaat u L over het 
fietspad. Let op! Na 200 m voor het kleine houten 
“schuurtje” in de tuin van het eerste huis links 
(nr. 13), gaat u L het bospad  omhoog. Blijf het 
pad RD omhoog volgen. Boven aan de T-splitsing 
in de buurtschap Emmaberg gaat u R over de 
asfaltweg. 
 

(Meteen daarna tegenover huisnr. 13 ziet u links  een 
boomkruis dat aan een boom hangt, die de vorm van 
een kruis heeft. Heel bijzonder).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R langs de 
laagstamboomgaard omlaag. Beneden aan de 
voorrangsweg bij wegkruis en trafohuisje gaat u 
L over het fietspad. U passeert links de grote 
rijksmonumentale carréhoeve de Heek.  
 

(De hoeve was eens eigendom van het adellijk 
vrouwenstift van Sint Gerlach in Houthem. De 
achtergevel stamt uit 1658).  
 

Meteen na de hoeve gaat u R de veldweg 
omhoog. (Het is een lange klim maar niet steil). 
Boven aan de asfaltweg gaat u L. Vlak daarna 
gaat u bij veldkruis R (blauw) over de veldweg. 
Negeer meteen daarna op de Goudsberg bij 
klaphek, veldkruis en de plek waar een Romeinse 
wachttoren heeft gestaan (zie infobord) zijpad 
rechts omlaag.  
 

(Een eind verder heeft u rechts  prachtig uitzicht. U 
ziet vanaf links de 30 m hoge uitzichttoren 
Wilhelmina, Thermae 2000 (puntdaken), de 
kasteelruïne Valkenburg, de enige hoogteburcht in 
Nederland en het Casino gebouw. Bijna aan het eind 
van de veldweg ziet u links in de verte de 
hoogstgelegen woontoren van Nederland (Parc 
Imstenrade)).  
 

2. Aan de T-splitsing gaat u R (rood/blauw) over 
de smalle asfaltweg met even verder links 
prachtig uitzicht. Aan de 4-sprong bij 
picknickbank gaat u L.. 
 

(Hier ligt de kruisweg (1843) op de Schaelsberg die 
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……  ) 
 

De veldweg wordt een dalende veldweg met 
rondom prachtig uitzicht.  Negeer graspad rechts 
omlaag. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R 
(geel) het pad omlaag met links bungalowpark 
Schin op Geul. 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 voor de spoorlijn Maastricht – Heerlen 
gaat u R (rood) met even links de spoorlijn. Waar 
het pad na 50 m weer naar rechts (rood) buigt, 
negeert u zijpaadje links omlaag. 
 

3. Een eindje verder loopt u via het lange 
trappenpad (rood/rood-wit) de Schaelsberg 
omhoog. Boven aangekomen bij zij ingang gaat u 
L langs de ingang naar kluizenaarswoning (de 
Kluis) met de witte kapel. 
 

(Deze kluis op de Schaelsberg is de meest 
schilderachtige van alle Nederlandse kluizenarijen. 
Voor meer info zie infobord. De kluis is vrij te 
bezichtigen, zeker doen).  
 

Aan het brede pad gaat u L (groen/rood-wit) 
omlaag. Aan de 4-sprong gaat u RD (groen) 
verder omlaag. Steek de spoorbrug over en ga 
dan meteen bij zitbank R met rechts van u 
beneden de spoorlijn Maastricht-Heerlen. Loop 
vervolgens het lange trappenpad omlaag. 
Beneden voor de St. Jansbron gaat u R over het 
brede pad langs de Geul, het snelst stromend 
riviertje van Nederland. Het brede pad wordt bij 
afsluitboom een asfaltweg.  
 

(U passeert rechts het geologisch monument groeve 
kasteel Oost (zie infobord)).  
 

Loop  RD over de asfaltweg. (U passeert de knusse 
Taverne Het Koetshoes, een prima pauzeplek met 
terras en speeltuin).   
 

4. Even verder passeert u  het okerkleurige in 
mergel opgetrokken Kasteel-Oost (zie infobordje 
naast ingang). Neem nu de eerste asfaltweg R 
omhoog en loop onder het spoorwegviaduct 
door. Meteen na het viaduct gaat u R 
(groen/blauw) het pad omhoog en loop een eindje 
verder schuin L de Schaelsberg weer omhoog      
Negeer pad rechts. U beklimt nu voor de derde 
maal de Schaelsberg. Aan de 3-sprong aan de 
bosrand bij zitbanken en infobord gaat u RD 
(groen) het bospad omhoog.  
 

(Hier staat rechts naast de zitbanken het 
gedenkteken ter gedachtenis van Piet Frijns uit 
Schimmert, die hier op 21-jarige leeftijd op 19-7-1965 
slachtoffer werd van zinloos geweld).  
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Negeer boven zijpad rechts en loop RD 
(groen/blauw) over het smalle pad langs de 
afrastering. Neem de eerste veldweg L omlaag 
richting hoeve Euverem.   
 

5. Beneden bij de hoeve gaat u L met rechst een 
meidoornhaag en links een akker. Even verder 
loopt u RD het brede graspad.  
 

(Rechts ziet u hoeve Euverem).  
 

Aan de smalle asfaltweg gaat u L omlaag. Negeer 
bij zitbank (genietplekje) zijpad scherp rechts 
omhoog. 250 m verder, waar de smalle asfaltweg 
naar links  buigt, gaat u R het smalle (gras)pad 
omhoog.  
 

(Boven heeft u weer mooi uitzicht over Valkenburg).  
 

Beneden aan de 3-sprong bij bijzonder veldkruis 
gaat u RD (blauw) verder omlaag. Loop onder het 
spoorviaduct door en ga R over de asfaltweg.  
 

(Even verder passeert u links het voormalige klooster 
van de zusters Franciscanessen (1883)).  
 

6. Aan de T-splitsing bij muurkruis gaat u L 
omlaag. Meteen daarna aan de 4-sprong bij 

verkeerslichten gaat u R (Reinaldstraat). Negeer 
twee zijwegen links. Aan de ongelijke 4-sprong bij  
verkeerslichten gaat u R (Nieuweweg) omhoog. 
Negeer zijwegen en steek de spoorwegovergang 
over. Meteen na de spoorwegovergang gaat u L 
(Kloosterweg). 
 

(Rechts ziet u de prachtige met mergelblokken 
gebouwde Villa Jacaba (no.4). Schuin links voor u 
ziet u het rijksmonumentale treinstation Valkenburg. 
Het uit 1854 stammende gebouw is het oudste nog in 
gebruik zijnde stationsgebouw van Nederland).  
 

Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R 
(blauw/Kloosterweg). Aan de 4-sprong bij 
muurkruis gaat u R (blauw) over de asfaltweg, die 
meteen een bosweg wordt. Aan de 3-sprong gaat 
u RD de bosweg verder omhoog. Let op!  Boven 
meteen voorbij bord “einde parkeerzone” gaat u 
R over het klinkerpad en steek de doorgaande 
weg  over. Ga dan L (Nieuweweg) de klinkerweg 
omlaag. Bij huisnr. 210 steekt u L de weg over en 
volg dan het fietspad terug naar het motel, de 
sponsor van de wandeling,  waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt 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.   

 

 


