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Deze familiewandeling met een steile helling is een leuke wandeling voor gezinnen met kinderen omdat er 
een speurtocht in zit.  Ook kunnen kinderen gebruik maken van de rodelbaan.  De route gaat omhoog naar 
het Biebosch en dan omlaag naar het mooie Geuldal langs kasteel Schaloen. De terugweg gaat langs de 
Geul en de vijvers. Aan het eind is het leuk om met de kabelbaan omhoog te gaan naar de Wilhelminatoren. 
Onderweg kunt u kasteeltuin Oud-Valkenburg bezoeken en pauzeren bij brasserie Schaloen. De speurtocht 
begint met de letter ©. 
 

Startadres: Parkeerplaats Wilhelminatoren,  Heunsbergerweg 9. Valkenburg. 
(Tomtom ingeven Torenweg). 
 

(U rijdt vanaf de Rijksweg in Vilt richting Sibbe. Aan de rotonde gaat u L richting Valkenburg.  Neem dan bij 
wegwijzer de eerste weg smalle asfaltweg R. Aan de 3-sprong gaat L.) 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 5,96 km  1.30 uur  88 m  169 m 
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345. VALKENBURG 6 km 
 

1. Loop vanaf de parkeerplaats bij de 
Wilhelminatoren R de smalle asfaltweg omhoog.  
Negeer boven zijpaden rechts en loop verder RD 
over de smalle asfaltweg. Na 150 m gaat u bij 
houten “vangrail” L (groen/blauw) de trappen 
omlaag en u loopt het Biebosch in. Negeer zijpad 
rechts omhoog en volg het pad RD (blauw/groen) 
steil omlaag. Bijna beneden passeert u links een 
weiland. Beneden aan de doorgaande weg gaat  L 
omlaag. (Loop links van de weg en u loopt even 
verder de bebouwde kom van Valkenburg binnen). 
 

2. U passeert links huisnr. 30. Vlak daarna voorbij 
huisnr. 5 gaat u R (geel/geel-rood) over het smalle 
pad gelegen tussen twee hagen. Dit wordt een 
eind verder een steil omhoog lopend bospad.  
 

(Boven heeft u links mooi uitzicht o.a. op kasteel 
Schaloen waar u straks langs komt).  
 

Aan de 3-sprong  bij bordje “Zuid-Limburg 
Gerendal” gaat u L (geel) het brede pad omlaag. 
Aan de 3-sprong gaat u RD (geel) omlaag.  
 

3. Aan de 4-sprong bij zitbank en dikke rode beuk 
gaat u L en loop RD door het weiland omlaag.   
 
 

(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).   
 

Bij twee veedrinkbakken en voorbij volgende 
klaphek gaat u L omlaag  en ga dan L  de veldweg 
omlaag (C).   Aan de 3-sprong bij zitbank en de uit 
mergelblokken gebouwde St. Jansboskapel 
(1915) loopt u RD (geel) (D.)  
 

(De kapel is gebouwd in opdracht van de bewoners 
van het nabij gelegen kasteel Genhoes en wordt ook 
wel de Genhoeskapel genoemd). 
 

Steek de voorrangsweg  RD (geel/rood) over.  
 

(Als u hier bij de voorrangsweg 100 m naar R loopt, 
dan komt u bij het mooie 11e eeuwse Johannes de 
Doperkerkje van Oud Valkenburg.   
 

Lopend naar het kerkje heeft u meteen rechts (nr. 2) 
heeft u mooi zicht op de prachtige open binnenplaats 
van de voormalige hoeve waarvan de schuur uit 1775 
stamt en de linkervleugel uit 1872 dateert.  
 

Als u voor  het kerkje bij groot wegkruis de 
doodlopende weg omlaag loopt, dan heeft u voorbij 
infobord en aan het einde van de rij lindebomen 
prachtig zicht op het middeleeuws omgracht kasteel 
Genhoes, dat op privéterrein ligt en links op de witte 
hoeve Genhoes).  
 
 

Loop nu RD over de asfaltweg door de mooie 
lindelaan.  
 

(U passeert achtereenvolgens de kasteeltuin Oud-
Valkenburg (een bezoekje waard), de watermolen 
“Sjaloen meule” en kasteel Schaloen (zie infobord bij 
ingang). U kunt hier L naar brasserie Schaloen lopen, 
die aan de binnenplaats van het kasteel ligt.).  
 

De asfaltweg buigt naar rechts en wordt een 
grindweg. Loop nu verder door de prachtige 
beukenlaan (geel/rood).  
 

(E) (Even verder, waar de grindweg naar links buigt,  
heeft u  mooi uitzicht op de witte kasteelhoeve en 
kasteel  Genhoes (zie infobordje).  
 

Na het witte bruggetje over de Geul gaat u bij de 
Calvariegroep L  (F)  
 

(Dit punt met de Calvariegroep bij het bruggetje 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 
 

Negeer meteen zijpad rechts omhoog en blijf dit 
brede pad langs de Geul, het snelst stromend 
riviertje van Nederland, RD (geel/groen/rood) 
volgen.  
 

(Na 300 m passeert u links een gedenksteen en 
rechts een infobordje. 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 
bombardementen op Keulen en was opgestegen van 
de Engelse basis Breighton. De zeven 
bemanningsleden vonden hierbij de dood.  
 

Het monument, dat aan de andere kant van de Geul 
staat, bestaat uit de propeller van de neergestorte 
bommenwerper en markeert in het weiland de locatie 
van het neergestorte vliegtuig).   
 

Na 600 m gaat u voorbij afsluitboom en het rechts 
gelegen geologisch monument “groeve kasteel 
Oost” (zie infobord) L over de parkeerplaats.  
 

(Als u hier 150 m de asfaltweg RD volgt, dan komt u 
bij de knusse taverne ’t Koetshuis. Hier is ook een 
speeltuin. Een mooie pauzeplek).  
 

4. Aan het eind van de parkeerplaats gaat u L en 
via bruggetje steekt u de Geul over (G) en ga dan 
meteen R met rechts van u de meanderende Geul.  
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(400 m verder ziet u rechts aan de overkant van de 
Geul het okerkleurige in mergel opgetrokken Kasteel-
Oost. Het huidige gebouw dateert uit 1840).  
 

Bij 3 rood/witte paaltjes gaat u L over het smalle 
asfaltpad richting vijver. (H)  
 

(Aan de vijver in het Geulpark staan verschillende 
zitbanken). (I)  
 

Aan de T-splitsing voorbij bruggetje gaat u L 
(zwart/groen/rood) langs enkele knotwilgen. (J) 
 

5. Negeer zijpad rechts en volg het pad langs de 
vijver.  (K)  Aan de 3-sprong gaat u R 
(zwart/groen/rood) en u verlaat de vijver. Aan de 
asfaltweg RD. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat 
u L. Meteen daarna gaat u R over het tegelpad. 
Aan de voorrangsweg gaat u R. Negeer zijweg 
links. Steek bij huisnr. 117 via het zebrapad de 
voorrangsweg over en ga meteen R. (L). Voorbij 
huisnr. 44 komt u bij de Attractiepark Kabelbaan 

Valkenburg. .  
 

(Het is leuk om hier de kabelbaan omhoog te nemen 
naar het beginpunt. Op vertoon van deze wandeling 
ontvangt u € 0,50 korting per persoon).  
 

6. Als u te voet omhoog wilt , loop dan even 300 
meter  terug naar straat die u gepasseerd bent bij 
ANWB-wegwijzer R (Sibbergrubbe) Ga hier R en 
loop richting ingang “Sprookjesbos” de 
asfaltweg omhoog.  
Vlak voorbij ingang sprookjesbos gaat u L (zwart) 
via trappenpad het bospad omhoog met links de 
afrastering Sprookjesbos. Blijf dit omhooggaand 
pad volgen ( geel/rood )  Na 250 m gaat u boven 
op de grote parkeerplaats R en u komt bij de 
Wilhelminatoren waar u nog iets nuttigen.  
 
 
 

 (De 30 m hoge uit mergel opgetrokken uitzichttoren 
de Wilhelminatoren is gebouwd in 1906. In de 
gezellige uitspanning de Wilhelminatoren heeft u op 
het terras of binnen prachtig uitzicht over Valkenburg 
o.a. op de kasteelruïne die omstreeks 1200 gebouwd 
is. Dit is de enige hoogteburcht in Nederland. Ook 
ziet u hier de hooggelegen watertoren in Schimmert.  
 

Heeft u nog energie over dan kunt u met de  
rodelbaan naar beneden gaan.  
 

Wilt u het nog spannender maken dan kunt vanaf de 
30 m. hoge Wilhelminatoren naar beneden 
“tokkelen”)

  

(C). Aan de overkant van de veldweg staat een breed houten hek. Hoeveel horizontale dwarsbalken 
heeft dit hek? 
 
(D).  In de onderste helft van het ijzeren hekwerk zitten smalle spijlen met een punt, hoeveel zijn dit er?   
 
(E). Hoeveel  spitse torens heeft dit kasteel?   
 
(F). Welke fietsroute nummer gaat hier L?   
 
(G). Hoeveel verticale witte paaltjes van de reling staan er op de brug?   
 
(H). Hoeveel keien liggen er?   

 
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. 
 

 


