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Deze heuvelachtige wandeling met klimmen en dalen begint met een steile trap naar het Casino Valkenburg 
waar u mooi uitzicht heeft op Valkenburg. Dan wandelt u door het Polferbos naar de Cauberg. U komt weer 
in Valkenburg en dan loopt u door een hellingbos omhoog naar de Wilhelminatoren waar u alweer mooi 
uitzicht wacht. Dan loopt u langs het Sprookjesbos omlaag en wandelt u door het mooie Geulpark. Via een 
mooi dal en leuk voetpad komt u weer in het centrum. Aan het eind is een mooi terras bij De Koffiemolen. U 
kunt de wandeling inkorten tot 6,3km wat ook een leuke wandeling is.  Tussen punt 4 en 5 kunt u 
MergelRijk Valkenburg bezoeken, zeer de moeite waard! Op zaterdag tussen 11-17.00 uur kunt u via de 
Koffiemolen de dan in bedrijf zijnde Oude Molen bezoeken, hetgeen erg interessant is,  
 

 
 
            Startpunt:  De Koffiemolen,  Sint-Pieterstraat 4, Valkenburg.  (Zie eind punt 6). 
             
            Als u met de auto komt kunt u starten op parkeerplaats Odapark aan de Prins Bernhardlaan (Betaald parkeren).    
            Start dan bij punt 1. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,50 km  2.20 uur  80 m  167 m 

                                                                                     
 

792. VALKENBURG 8,5 km – 6,3 km 
 
1. Staande op de parkeerplaats Odapark aan de 
Prins Bernardlaan gaat u, met uw gezicht naar de 
Geul, 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 voorbij de Geulbrug naar 
links buigt. Steek via zebrapad de doorgaande 
weg (Wilhelminalaan) over en loop RD (Jan 
Deckerstraat/Passage). Negeer zijwegen. Aan het  
Theodoor Dorrenplein gaat u R.  
 

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

Loop RD  en via bruggetje over de Geul loopt u 
onder de hoge Geulpoort door.  
 

(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).  
 

2. Meteen na de Geulpoort gaat u R met rechts de 
Geul en 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”). **** Aan de 4-sprong 
voor kasteel Den Halder gaat u L (Kerkstraat).  

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

Kasteel Den Halder stamt uit de 14e  eeuw. In 1635 
werd het huidige huis gebouwd op de plaats van het 
oude kasteel). 
 

De route volgend passeert u voorbij Mariakapelletje 
links de ingang van de mooie H.H. Nicolaas en 
Barbarakerk (zie infobord naast deur), die via de 
inpandige kapel te bezichtigen is. Tegenover de 
ingang van kerk staat een waterput met daarop de 
beeltenis van Sint Nicolaas. Bij huisnr. 19 passeert u 
de rijksmonumentale voormalige pastorie (1806) met 
muurkruis).  
 

Aan de 4-sprong bij oude school (zie infobordje 
links aan muur) loopt u RD (Kerkstraat). Aan de T-
splitsing gaat u R door de Grendelpoort (circa 
1335), één van de drie middeleeuwse 
stadspoorten. Meteen daarna aan de doorgaande 
weg gaat u R.  
 

(Degene die 6,3 km loopt, gaat hier L. Meteen daarna 
aan de 3-sprong gaat u L (Daalhemerweg) omhoog 
richting Sibbe/Margraten. Ga dan verder bij punt 4).  
 

Steek even verder voorbij huisnr. 2 het zebrapad 
over en ga dan L (Plenkertstraat) over de 
eenrichtingsweg. Negeer zijweg rechts omlaag.  
 

(Hier ziet u links de prachtige monumentale Villa 
Alpha  (huisnr. 43), die in 1882 werd gebouwd. Links  
van de villa (nr. 41) staat het mooie voormalig 
koetshuis).  

https://gasterijdekoffiemolen.nl/
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Let op! Na  10 m gaat u bij infobord L met rechts  
het pleintje en loop even verder de stenen trap 
omhoog.  
 

(Rechts ziet u het voormalig protestants kerkje 
(1891)).  
 

Voor grot en bij zitbanken gaat u L en loop het 
lange stenen trappenpad omhoog.  Boven gaat u 
door het rechter toegangshek.  (Is dit hek gesloten, 
ga dan door het hek dat dan open is).  In het 
Kuurpark Cauberg gaat u R langs 2 zitbanken en 
kunstwerk “for a broken lion”. (Hier heeft u  mooi 
zicht op het Casinogebouw). Steek de smalle 
asfaltweg over en loop RD het tegelpad omhoog 
met links van u de brede beukenhaag en brede 
asfaltweg.  Neem het eerste pad R omlaag met 
mooi uitzicht. Beneden aan de 4-sprong gaat u L 
het steile verharde pad omhoog richting casino. 
Boven bij zitbank gaat u R het pad omhoog. Aan 
de 3-sprong RD. 30 meter voorbij infobord gaat u 
L het houten trappenpad omhoog.   
 

3. Boven aan de T-splitsing gaat u L (geel) het 
bospad omhoog.  Negeer boven twee zijpaadjes  
links. Aan de Y-splitsing gaat u RD (geel).  Negeer 
zijpaadje rechts.  Aan de 3-sprong gaat u R  (geel) 
en loop even verder heel voorzichtig het lange 
steile trappenpad omlaag. Beneden gaat u L 
(rood) het holle pad omhoog. Negeer zijpaden. 
Bijna boven buigt het pad naar links. Boven 
voorbij afsluitboom gaat u L. Steek hier boven op 
de Cauberg de doorgaande over en ga L over het 
trottoir. Meteen daarna gaat u bij natuurstenen 
wegkruis R en via het klaphek en trappenpad 
loopt u het mooie holle bospad omlaag. Beneden 
aan de asfaltweg gaat u RD en u passeert de 
begraafplaats.  
 

(U kunt ook via de begraafplaats verder omlaag 
lopen. Deze begraafplaats (1836) is een uniek 
terrassen kerkhof met galerijgraven zoals men die bv. 
ook in Spanje tegenkomt. De beneden staande 
mergelstenen grafkapel stamt uit 1837. Tegenover 
deze kapel  ziet u enkele oude grafkelders o.a. van 
de familie du Guasco (1864)). 
 

Aan de doorgaande weg gaat u R (Cauberg) 
omlaag.  
 

(Meteen daarna tegenover het voormalig 
Ursulinenklosster (nr. 19/zie infobordje) kunt u L via 
de brede stenen trap naar de Lourdesgrot lopen. 
Deze Lourdesgrot is een exacte kopie van de 
originele Franse Lourdes grot.  De grot is in 1926 in 
de mergelwand uitgehouwen op initiatief van de 
toenmalige pastoor Hermans.  In 1929 werd de 
hardstenen sacristie en de bijbehorende kiosk “de 
Bron” voor de verkoop van religieuze artikelen 
gebouwd. Het Bernadette beeld dateert uit 1934. Aan 
het plein bij de grot staan veel zitbanken). 
 

Beneden aan de 3-sprong (Grendelplein) bij 
muurkruis, ANWB wegwijzer en het monument 
bestaande uit drie bronzen valken op betonnen 
pilaar gaat u R (Daalhemerweg) omhoog richting 
Sibbe/Margraten.  (U passeert meteen rechts café 
brasserie Limburgia met het leuke terras). 

4. Na 100 m gaat u R (Konijnsgracht) de  
doodlopende klinkerweg omhoog.  
 

(Achteromkijkend bij huisnr. 7  heeft u mooi uitzicht 
op de kasteelruïne, die omstreeks 1200 is gebouwd 
en de enige hoogteburcht in Nederland is).  
 

Bijna boven wordt de asfaltweg een veldweg Na 
50 m gaat u tegenover ijzeren poort R (blauw) de 
veldweg omhoog.  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 vakantieappartementen van Landal 
Kasteeldomein De Cauberg. Bij rechts staand 
rood stegelke en stenen trap gaat u L en steek 
dan schuin R (rood/blauw) omlaag het weiland 
over. Via stegelke aan de bosrand verlaat u het 
weiland en loopt u de trap omlaag en steek RD de 
parkeerplaats over.  
 

(U kunt hier op de parkeerplaats links naar de 
Steenkolenmijn lopen, zeker een bezoekje waard. Op 
de parkeerplaats ziet u rechts een opbraaklier, die 
ondergronds in de steenkolenmijnen werd gebruikt 
(zie infobordje)).   
 

Steek dan via zebrapad voorzichtig de 
doorgaande weg over en ga bij de “Feestgrot” R 
(rood/blauw) het bospad omhoog.  
 

(Links ziet u MergelRijk Valkenburg met prachtige 
mergelsculpturen die u kunt bezoeken, zeer de 
moeite waard! Tevens is er een leuke brasserie.  Ook  
komt u bij steenkolenmijn die u kunt bezoeken 
(entree 8,25 euro).).  
 

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 RD 
het pad dat twee bochten naar links (blauw/rood) 
maakt. Negeer boven zijpaadje links. Boven aan 
de 3-sprong bij wegwijzer gaat u RD (blauw).    
 

5. Negeer twee zijpaden links omlaag. Meteen 
daarna aan de smalle asfaltweg gaat u L omlaag. 
Beneden aan de grote parkeerplaats gaat u bij 
wegwijzer R (zwart) het bospad omlaag richting 
Geulpark met rechts de afrastering van het 
Sprookjesbos.  
 

(Als u hier RD loopt, dan komt u bij de 30 m hoge 
uitzichttoren Wilhelmina (1906) waar u prachtig 
uitzicht heeft over Valkenburg en op de kasteelruïne).  
 

Beneden na trapje gaat u R (zwart) en loop langs 
de ingang van het sprookjesbos (een bezoekje 
waard) de smalle steile asfaltweg omlaag. 
Beneden aan de T-splitsing gaat L. Steek meteen 
daarna via zebrapad de voorrangsweg over en ga 
R (Oud Valkenburgerweg) over het trottoir.  
Negeer tegelpad links en loop RD over het 
asfaltpad. Steek de doodlopende weg over en 
loop RD (geel/rood/groen) over het smalle pad 
met links van u de grote parkeerplaats.  Neem 
dan aan het einde van de parkeerplaats het eerste 
zijpad L en even verder loopt u langs de grote 
visvijver in het Geulpark.  
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Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u R 
(groen/rood/zwart). Negeer klinker voetpad 
rechts. (Aan dit voetpad staan meerdere zitbanken 
met mooi uitzicht over de vijver). Negeer bij zitbank 
zijpad links. Vlak daarna steekt u bij rij wilgen R 
de houten brug over en via het asfaltpad loopt u 
verder door het Geulpark en u passeert 3 
zitbanken.  
 

(Bij de zitbanken ziet u de witte toren van de klooster 
kapel  van de priorij Regina Pacis).    
 

Aan de Y-splitsing gaat u L.   
 

6. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L met 
rechts van u de meanderende Geul.  
 

(Rechts ziet u hier het okerkleurige in mergel 
opgetrokken Kasteel-Oost. Het huidige gebouw 
dateert uit 1840).  
 

Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u RD 
(zwart/groen/rood). Bij volgende wegwijzer steekt 
u R (rood) het bruggetje over en volgt u RD de 
smalle asfaltweg langs het sportcomplex van V.V. 
Walram. (Even verder kunt u R het dierenparkje 
inlopen). Aan het eind van de smalle asfaltweg 
gaat u R. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L  
(blauw/groen) omhoog en loop door het 
spoorwegviaduct. Meteen na het viaduct gaat u  L 
de smalle asfaltweg omhoog, die een eindje 
verder naar rechts buigt. Waar de smalle 
asfaltweg weg weer naar rechts buigt, gaat u L 
het (gras)pad omhoog, dat boven bij 3-stammige 
eik een dalend hol bospad wordt.  Aan de 
omgekeerde Y-splitsing bij bijzonder veldkruis 
gaat u RD (blauw) verder omlaag. Na het 
spoorwegviaduct gaat u R (blauw) over de 
asfaltweg.   
 

(Even verder passeert u links het voormalige klooster 
van de zusters Franciscanessen (1883-1961)). 
 

Aan de T-splitsing bij muurkruis gaat u L omlaag.  
Meteen daarna steekt u nabij grote zwerfkei via 
zebrapad de doorgaande weg over en loopt u bij  

oude Philips-lamp muurreclame RD (Sint-
Pieterstraat) over de doodlopende weg, die even 
verder een voetgangerszone wordt.  
 

(De tientallen oude muurreclames die in Valkenburg  
te zien zijn, dateren van vóór 1930. 
 

Negeer  zijwegen.  Na 150 m komt u rechts 
(huisnr. 4) bij Gasterij de Koffiemolen, de sponsor 
van deze wandeling, die gehuisvest is in de Oude 
Molen/Banmolen/meelfabriek waar u binnen of op 
het terras iets kunt eten en drinken. De 
vriendelijke uitbaatster Ingrid verneemt graag wat 
u van de wandeling vindt. Aanrader: Apple 
Crumble!  (zelfgebakken warm appeltaartje in 
rond bakje met slagroom). In de zaak is een 
brocante/vintage met allerlei leuke spulletjes!  
 
Start De Koffiemolen of 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.    
 

(Degene die de wandeling is gestart bij De 
Koffiemolen gaat nu verder ***** in punt 2. Terug 
naar parkeerplaats ga dan verder bij de volgende 
zin).  
 

Aan de 4-sprong voor kasteel Den Halder gaat u 
R en via bruggetje steekt u de Geul over en steek 
dan schuin links het pleintje over. Aan de T-
splitsing gaat u L. Steek de doorgaande weg 
(Wilhelminalaan) over en loop RD (Oranjelaan) 
over de eenrichtingsweg in. 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. 
 

 
Op zaterdag kunt u van 11–17.00 uur via de gasterij de dan in bedrijf zijnde Oude Molen bezichtigen. De 
waterrechten van de molen zijn reeds eeuwen oud. De huidige vorm dateert uit 1860.  Buiten de dubbele 
Franciswaterturbine, die sinds 1920 het waterrad aandrijft  zijn op drie verdiepingen verschillende oude machines 
te vinden zoals o.a. de steekkraan, de maalstoel, het Elevator paternosterwerk, de plansifter en de Tarwekorrel. U 
kunt o.a. speltbrood en  meel kopen om thuis zelf iets lekkers te bakken. U moet beslist even gaan kijken. Buiten 
de zaterdag is de molen alleen op afspraak te bezoeken. Op andere dagen is de molen alleen op afspraak te 
bezichtigen.    
 

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

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.   
 


