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707. VALKENBURG 10,2 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 
 

 

 
 

 

Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling met klimmen en dalen wandelt u door het bos 
omhoog naar de Wilhelminatoren. Dan over een leuk bospaadje naar de rand van Sibbe.  U wandelt over 
een mooi plateau en door het Sint-Jansbos omlaag naar Oud Valkenburg. De terugweg gaat langs het 
mooie kasteel Schaloen en omhoog over de Schaelsberg. Als laatste loopt u door een prachtig dal langs 
een mooie boerderij.  Er staan voldoende zitbanken onderweg. Bij punt 3 kunt u MergelRijk Valkenburg 
bezoeken, zeer de moeite waard. 

       
            Startpunt:  De Koffiemolen,  Sint-Pieterstraat 4, Valkenburg.  (Start bij ****  in punt 1). 
            
            (Als u met de auto komt, kunt u starten op parkeerplaats Odapark aan de Prins Bernhardlaan (betaald      
            parkeren. U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats (dagtarief 6 euro) bij de Steenkolenmijn/                                                                                                                                               
            MergelRijk  Daelhemmerweg 31,Valkenburg. Start dan bij **** in punt 2). 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,16 km  2.35 uur  83 m  192 m 
 

 
 

Startpunt:  De Koffiemolen,  Sint-Pieterstraat 4, Valkenburg.   (start punt 1 vanaf ***). 
(Als u met de auto komt kunt u starten op parkeerplaats Odapark aan de Prins Bernhardlaan (vanaf 11 uur 
betaald parkeren).  
 

U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats (betaald) bij de Steenkolenmijn/MergelRijk  Daelhemmerweg 31 
Valkenburg. Start dan bij **** in punt 2). 

 
 

707. VALKENBURG 10,2 km 
 

1. Staande op de parkeerplaats Odapark aan de 
Prins Bernardlaan gaat u. met uw gezicht naar de 
Geul en het gebouw genaamd Polfermolen, bij 
twee zitbanken L. Steek de houten brug over en ga 
bij de vijver met fontein bestaande uit kunstwerk 
RD door het park. Negeer bij brug klinkerweg weg 
rechts en loop RD over het trottoir verder langs de 
molentak van de Geul. Aan de T-splitsing gaat u R 
en volg nu de doorgaande weg die  na de brug 
naar links buigt. Steek via zebrapad de 
doorgaande weg (Wilhelminalaan) over en loop RD 
door de voetgangerszone. Tegenover het 
monumentale Casino hotel (1902) gaat u aan de 3-
sprong L (Lindenlaan).  
 

(Meteen daarna bij brug ziet u links het waterrad van 
de  Fransche Molen (1804), die  in de volksmond de 
Franse Molen genoemd omdat de eerste eigenaar 
Fransman van geboorte was).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (Poststraat). Aan de 4-
sprong, met rechts het Th. Dorrenplein, gaat u RD 
(Dr. Erensstraat). Aan de T-splitsing gaat u R en na 
50 m komt u rechts (huisnr. 4) bij De Koffiemolen 
waar u kunt starten met o. a. lekkere koffie. **** 
Met uw rug naar de ingang gaat u R. Vlak daarna 
gaat u aan de 3-sprong  R (Gosewijnstraat). Aan de 
T-splitsing op het Theodoor Dorrenplein gaat u L 
en via bruggetje over de Geul loopt u onder de 
hoge Geulpoort door.   
 

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

De in 2014 gebouwde Geulpoort is een reconstructie 
van de waarschijnlijk rond 1300 gebouwde stadspoort. 
Het laatste restant van die stadspoort werd in 1792 
afgebroken).  
 

**** Negeer zijwegen en loop RD (Grotestraat 
Centrum) door het centrum met de vele 
horecagelegenheden/terrasjes.  
 

(100 m verder passeert u links het voormalige 
stadshuis (zie infobordje) waarin nu (2022 het 
museum Land van Valkenburg  gehuisvest is).  
 

De route volgend ziet u voor boven de kasteelruïne 
Valkenburg, die omstreeks 1200 gebouwd is en de 
enige hoogteburcht in Nederland is). 
 

Aan de T-splitsing bij wegwijzere gaat u L 
(Berkelstraat). Negeer zijwegen en een eind verder 
loopt u onder de Berkelpoort door. (Zie infobordje).  
 

2. Let op! 10 m voorbij de Berkelpoort gaat u R 
(blauw/van Meijlandstraat) de brede stenen trap 
omhoog richting ruïne. Boven loopt u langs de 
ruïne en loop dan de trap omlaag.  
 

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

Steek beneden via zebrapad de doorgaande weg 
over en ga R (rood/blauw) omlaag. Meteen daarna 
gaat u bij huisnr. 22 scherp L 
(Konijnsgracht/blauw) de klinkerweg/asfaltweg 
omhoog.  
 

(Bij huisnr. 7 heeft achteromkijkend weer prachtig 
uitzicht op de kasteelruïne Valkenburg).   
 

Bijna boven wordt de asfaltweg een veldweg. Na 
50 m gaat u tegenover ijzeren poort R (blauw) de 
veldweg omhoog.   
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Meteen daarna gaat u L  en loop vlak daarna L 
(rood/blauw) het graspad omlaag. Via draaihekje 
(stegelke) loopt u RD (rood/blauw) door de 
boomgaard met rechts boven  en boven 
vakantieappartementen van Landal 
Kasteeldomein De Cauberg. Bij het rechts 
staande rode draaihekje en stenen trap gaat u L 
(blauw/rood) en loop nu schuin rechts door het 
weiland omlaag. Via stegelke aan de bosrand 
verlaat u de boomgaard en loopt u de trap 
omlaag.  Steek RD de parkeerplaats van de 
Steenkolenmijn  over die u zeker eens moet 
bezoeken.   
 

(Hier op de parkeerplaats ziet u rechts een (gele) 
opbraaklier, die ondergronds in de steenkolenmijnen 
werd gebruikt (zie infobordje)).  
 

 **** Steek dan via zebrapad voorzichtig de 
doorgaande weg over.   
 

(Links ziet u MergelRijk Valkenburg met prachtige 
mergelsculpturen die u kunt bezoeken, zeer de 
moeite waard! Tevens is er een leuke brasserie).  
 

3. Bij de Feestgrot gaat u R (blauw/rood) het 
grindpad omhoog. Vlak daarna loopt  u L de 
stenen trap omhoog en ga dan meteen L 
(blauw/rood).  (U passeert een ontluchtingskoker 
van de Feestgrot). Aan de 4-sprong gaat u scherp 
R (blauw/rood) en volg nu RD het pad, dat twee 
bochten naar links (blauw/rood) maakt. Negeer 
boven zijpaadje links. Aa de 3-sprong bij 
boomzitbank gaat u RD (blauw).  
 

(Even verder passeert u drie zitbanken met mooi 
uitzicht. Bij de derde zitbank ziet u in de verte boven 
de 38 m hoge watertoren (1927) in Schimmert ook 
wel de Reus van Schimmert genoemd).  
 

Negeer twee zijpaden links omlaag. Aan de 
smalle asfaltweg gaat u R.  
 

(Als u hier L de asfaltweg omlaag loopt, dan komt u 
bij de 30 m hoge uitzichttoren Wilhelmina. Hier heeft 
u mooi uitzicht over Valkenburg en op de 
kasteelruïne).   
 

Na 150 m gaat u bij houten vangrail L 
(groen/blauw) via trappenpad het bospad omlaag  
Aan de Y-splitsing gaat u R omhoog. Blijf het pad, 
dat tweemaal steil daalt, RD volgen. Bijna 
beneden aan de 3-sprong bij weiland gaat u R 
verder omlaag  Circa  30 m vóór de doorgaande 
weg gaat u R het smalle bospad omhoog, dat een 
eind bij ingang van weiland  een veldweg wordt.  
 

(Voor u ziet u hier  (afhankelijk van jaargetijde) de 
voormalige kalkoven Biebosch waar vroeger mergel 
werd verbrand tot ongebluste kalk. In dat bos ligt ook 
de Vallenberggroeve, waarschijnlijk de oudste 
mergelgroeve van Nederland. Deze was  van de 12e 
tot de 16e eeuw in gebruik).  
 

Aan de doorgaande weg gaat u R (Bergstraat) 
over het trottoir omhoog. U passeert enkele 
mooie met mergelstenen gebouwde huizen.   
 

4. Na 400 m gaat u in Sibbe L (St.  
Appolloniastraat) de doodlopende weg omhoog. 

Boven bij mergelhuis buigt de weg naar links. Ga 
door het draaihekje en volg het (voet)pad RD  met 
links beneden de Sibbergrubbe waar u net heeft 
gelopen. Een eind verder buigt het pad naar 
rechts.. Aan het eind van het bos buigt het pad 
links omlaag. Beneden aan de smalle asfaltweg 
gaat u R omhoog. Aan de 3-sprong bij regenwater 
buffer “Ijzeren Koeweg” gaat u L (groen/geel-
rood) de veldweg omhoog langs een zitbank (Een 
fijn pauzeplekje na 4,5 km). De veldweg wordt een 
holle stijgende veldweg. Een eind verder buigt de 
veldweg nabij twee alleenstaande essen naar 
links. Aan de 4-sprong in de bosrand gaat u R 
(groen). Aan de T-splitsing gaat u R over het 
smalle bospad dat u RD boven door het 
hellingbos volgt. (U verlaat hier de groene route). 
Het pad buigt scherp naar links en wordt een 
smal hol dalend bospad. Beneden aan de 4-
sprong bij zitbank en dikke beuk  loopt u vai 
klaphekje 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).   
 

Beneden bij vouwer (plooibaar hek) gaat u door 
het volgend klaphekje en loop de inrit van het 
weiland omlaag en ga dan L  de veldweg omlaag.   
 

5. Aan de 3-sprong bij de St. Jansboskapel 
(1915). Zitbank, linden  en regenwaterbuffer (zie 
infobord) gaat u R.   
 

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

Na bijna 50 m gaat u aan de 3-sprong  L met links 
de regenwaterbuffer.  Aan de 3-sprong, waar de 
grindweg bij houten hek en verbodsbord naar 
rechts buigt,  gaat u RD over het graspad.    
 

5. U passeert  twee draaihekjes. Aan de 4-sprong 
gaat u  L over het graspad met rechts van u een 
doornhaag.  
 

(Hier aan de 4-sprong ligt ook het terras van 
brasserie Het Valkennest).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R over de veld- 
grindweg. Steek vlak daarna aan de rand van Oud 
Valkenburg de voorrangsweg (Oud Valkenburg) 
over en loop RD (geel/rood) door de mooie 
lindelaan.  
 

(U passeert achtereenvolgens de kasteeltuin Oud-
Valkenburg (een bezoekje waard), de molentak van 
de Geul met de watermolen “Sjaloens meule” en 
kasteel Schaloen (zie infobord bij ingang). In de 
brasserie van het kasteel (links naast de ingang) kunt 
u pauzeren). 
 

De weg buigt naar rechts en loop nu verder door 
de prachtige beukenlaan.   
 

(Even verder, waar de weg naar links buigt, heeft u 
mooi uitzicht op de kasteelhoeve Genhoes (zie 
infobordje)).  
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Via wit bruggetje steekt u de Geul, het snelst 
stromend riviertje van Nederland, over en dan 
komt u bij de Calvariegroep, zitbanken, 
infoborden en een mooie mergelwand.  
 

(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). 
 

Ga hier L en ga dan meteen bij verbodsbord 
schuin R (groen) het holle bospad omhoog 
richting Kluis. Boven steekt u bij zitbank via brug 
de spoorlijn Heerlen-Maastricht over. De weg 
buigt meteen rechts omhoog. Aan de 4-sprong, 
voorbij zitbank en bij infobord, gaat u L over het 
bospad met links beneden de spoorlijn.  
 

 

(Als u hier RD (groen) loopt, dan komt u na ruim 300 
m bij de Kluis).  
 

Na nauwe doorgang gaat u meteen R en loopt u 
via het lange houten trappenpad de Schaelsberg 
omhoog. Bijna boven negeert u zijpaadje links.  
 

6. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u R 
(groen/blauw) over het smalle pad met rechts 
afrastering. Aan de 3-sprong gaat u L de veldweg 
omlaag richting hoeve Euverem met voor u weer 
mooi uitzicht. Beneden bij de hoeve gaat u L met 
rechts een meidoornhaag en links een akker..  
Aan de smalle asfaltweg gaat u L omlaag.  
 

(Rechts ziet u hier de voorkant van de  hoeve 
Euverem). 
 

200 m verder bij zitbank en lindeboom negeert u 
zijpad scherp rechts omhoog.  
 

(Hier ziet u vanaf de zitbank vanaf links voor u de 30 
m hoge uit mergel opgetrokken uitzichttoren de 
Wilhelminatoren (1906),  Thermaal bad Thermae 
2000 (glazen dak met spitse punten)  en het Casino 
Valkenburg) 
 

Waar de smalle asfaltweg links omlaag buigt, 
gaat u R het (gras)pad omhoog dat boven een 
dalend bospad wordt. Beneden aan de 3-sprong 
bij bijzonder veldkruis gaat u RD (blauw) verder 
omlaag.  Loop onder het spoorwegviaduct door 
en ga R over de asfaltweg.  
 

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

 

Aan de T-splitsing bij muurkruis gaat u  L omlaag. 
Meteen daarna steekt u bij de verkeerlichten en 
grote zwerfsteen via zebrapad de doorgaande 
weg over en loop bij oude grote muurreclame RD 
(Sint-Pieterstraat). Negeer zijwegen. Na bijna 200 
m komt  u R (huisnr. 4) weer bij De Koffiemolen, 
de sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. De vriendelijke uitbaatster 
Ingrid verneemt graag wat u van de wandeling 
vindt.   
 

U kunt bij de Koffiemolen terecht voor heerlijke koffie, 
gezond ontbijt, smoothies, een verrukkelijke lunch, 
overheerlijke gebak, en zelfgemaakte lekkernijen. De 
Koffiemolen is ingericht met hele leuke brocante en 
vintage spullen waarvan de meeste mooie spulletjes 
te koop zijn. Alles waaraan een prijskaartje hangt, 
kunt u voor uzelf of als cadeautje meenemen.  
 

Terug naar parkeerplaats Odapark:    
 

Met uw rug naar de Koffiemolen gaat u R. Negeer 
zijweg links (Gosewijnstraat). Meteen na de burg 
gaat u R (Bogaardlaan) met rechts de Geul. Bij de 
grote Geulpoort loopt u verder RD met rechts de 
historische wasplaats aan de Geul en links de 
H.H. Nicolaas en Barbarakerk waarvan de toren 
uit rond 1250 stamt.  
 

(Voor de kerk staat het kunstwerk “Vredesvlam”).    
 

(Degene die de wandeling is gestart bij De 
Koffiemolen gaat hier bij de Geulpoort L. Ga nu 
verder bij **** in punt 2).   
 

Aan de 4-sprong voor kasteel Den Halder gaat u 
R.  
 

(Als u hier L gaat dan kunt via de ingang onder de 
toren de mooie kerk bezichtigen).  
 

Via houten bruggetje steekt u de Geul over en 
steek dan schuin links het pleintje over.  
 

(Op de plek van het  rechts gelegen bruggetje staken 
de Amerikaanse bevrijders in sept. 1944 voor het 
eerst de Geul over). 
 

Aan de T-splitsing gaat u L. Steek de doorgaande 
weg (Wilhelminalaan) over en loop RD (Oranje 
laan) over de eenrichtingsweg. Vlak daarna aan 
de 4-sprong, waar de doorgaande weg naar 
rechts buigt, gaat u RD (Oranjelaan). Meteen na 
de brug over de molentak van de Geul gaat u L. 
Blijf nu RD door het park lopen en u komt weer bij 
de parkeerplaats.  

 
De Koffiemolen is gehuisvest in de Oude Molen ook wel Banmolen genoemd. De waterrechten van deze molen zijn 
reeds eeuwen oud en was in eigendom van de Heren van Valkenburg. Vanaf 1648 van de Staat der Nederlanden. 
Nu is de molen in het bezit van Verenging Hendrick de Keyser, een Nederlandse vereniging tot behoud van 
architectonisch of historisch waardevolle huizen in Nederland. De huidige vorm van de molen dateert uit 1848. De 
inwoners van 25 dorpen en buurtschappen waren tot de Franse tijd (1789) verplicht om hier hun graan te laten 
malen. Tegenwoordig zijn de molenaars op zaterdag aan het werk en kunt er terecht voor rondleidingen. In de 
molenwinkel worden speltbroden, speltpasta, speltpannenkoeken en diverse soorten speltmeel, verkocht, zodat u  
thuis aan de slag kunt gaan.

 
       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.   


