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Tijdens deze leuke en gemakkelijke wandeling rond Valkenburg wandelt u langs de Geul en door het mooie 
waterrijke Geulpark. Dan loopt u omhoog naar een plateau met mooi uitzicht en komt u in de buurtschap 
Hekerbeek. Via een mooi pad komt u weer in Valkenburg.  In de wandeling moet u 2 heuvels op. Bij de 
bistro kunt u beginnen met koffie en eindigen meteen lekker biertje.   
 

 
 
Startpunt:  Bistro Bar De Michiel, Theodoor Dorrenplein 14, Valkenburg.  Tel; 043-6014800.  Geopend: 
Dagelijks vanaf 09.30 uur. (Start bij punt 2). 
(Als u met de auto komt kunt u starten op parkeerplaats Odapark aan de Prins Bernhardlaan. (Betaald parkeren). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,86 km  1.35 uur  38 m  55 m 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://demichielvalkenburg.nl/
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846. VALKENBURG 6,9 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 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 links buigt. Steek aan de kruising via het 
zebrapad de voorrangsweg over en loop RD de 
voetgangerszone in.  Negeer zijwegen en op het grote 
Theodoor Dorrenplein ligt rechts bistro Bar De 
Michiel.  
 

2. Met uw gezicht rug naar de ingang van de bistro 
gaat u R en steekt u bij de Geulpoort via  brug de 
Geul over/ Meteen na  de Geulpoort gaat u aan de 
kruising L met links de Geul.  
 

(De in 2014 gebouwde Geulpoort is een reconstructie van 
de waarschijnlijk rond 1300 gebouwde stadspoort. Deze 
werd in 1644 door de Spaanse overheerser grotendeels 
vernield. Het laatste restant van die stadspoort werd in 
1792 afgebroken. Hier bevond zich ook een wasplaats, 
die ook een drinkplek voor dieren was).  
 

Negeer zijweg rechts.  
 

(Hier heeft u bij uitkijkpunt mooi uitzicht op de Geul, het 
snelst stromend riviertje van Nederland. Op de bruggetjes 
over de Geul staan leuke beelden).  
 

Aan de 4-sprong bij het Walramplein loopt u RD met 
links de mergelmuur en de aan de eredienst 
onttrokken  O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand 
kerk (1960/1961) en rechts de grote parkeerplaats.   
 

(De mergelmuur is gebouwd op de plek van de oude 
vestigingsmuur. Aan het einde van de mergelmuur staat 
op de muur een bronzen maquette van de vestingstad, 
waar het Valkenburg te zien is zoals het in de 
Middeleeuwen uitzag met o.a. de indrukwekkende burcht, 
waarvan de hoge kasteeltoren in 1672 is vernield). 
 

Bij hotel Walram loopt u RD over het klinkerpad met 
links de Geul en rechts op de gevel de “oude” 
reclamemuurschildering “Jurgens Solo margarine” 
op gevel. Bij sluisbruggetje (Walramstuw, zie infobord) 
en vistrap gaat u R over het klinkerpad met links de 
Geul.  
 

(Op het sluishuisje is een fraaie schildering aangebracht 
met de afbeelding van de H. Barbara. Hier bevond zich 
de bekendste wasplaats van Valkenburg. Wasplaatsen 
waren belangrijke ontmoetingsplekken waar de laatste 
nieuwtjes werden uitgewisseld).  
 

Steek via zebrapad de drukke doorgaande weg over 
en loop RD (groen/zwart) over het pad langs de Geul. 
Negeer zijpaden rechts richting woningen en volg het 
pad met links van u de meanderende Geul. Aan de 3-

sprong bij wit bruggetje gaat u R (rood/groen/zwart). 
Aan de volgende 3-sprong gaat u R 
(rood/groen/zwart) over het grindpad richting 
Geulpark.  Meteen daarna aan de 3-sprong loopt u RD 
langs de wilgen.  Aan de 3-sprong bij houten brug 
loopt u RD langs de grote Geulvijver. Negeer zijpad 
rechts. Neem dan het eerste klinkerpad L vlak langs 
de visvijver.  
 

(Hier staan zitbanken met mooi uitzicht op de vijver).   
 

Ga aan het eind L verder over het grindpad. Aan de 3-
sprong bij wegwijzer gaat u L langs de vijver. (U 
verlaat hier de rode/groene/zwarte routes). Negeer 
zijpaadje rechts naar parkeerplaats.   
 

3.  Aan de T-splitsing gaat u L (groen/geel) en volg 
bijna 1 km het pad, dat twee haakse bochten maakt.   
 

(Een eindje verder ziet u rechts het mooie kasteel 
Schaloen).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD en steek het 
Geulbruggetje over.  Meteen daarna aan de 4-sprong 
gaat u RD (rood) met rechst de speeltuin van taverne 
‘t Koetshoes.  Aan de 3-sprong bij zwerfsteen loopt u 
RD (rood) en via hek loopt u het kasteelpark binnen.  
 

(Als het hek gesloten is (meestal na 18.00 uur), ga dan 
hier bij de grote zwerfkei R. Aan de asfaltweg gaat u L. 
Aan de 3-sprong gaat u R (blauw/groen) omhoog en loop 
onder het spoorwegviaduct door. Ga dan verder bij **** in 
dit punt).   
 

Aan de 4-sprong loopt u RD met rechts van u de 
achterkant van Kasteel Oost.  
 

(Het huidige okerkleurige in mergel opgetrokken gebouw 

dateert uit 1840).   
 

Bij zonnewijzer loopt u RD.  Aan de kruising gaat u L 
langs de zitbank. Meteen daarna aan de volgende 
kruising gaat u R en u passeert een beeld van een 
stenen leeuw.  Aan de T-splitsing voor afrastering 
gaat u R en via de volgende poort verlaat u het 
kasteekpark.  Ga nu  R over de smalle asfaltweg met 
links het sportcomplex van V.V. Walram.  Aan de T-
splitsing gaat u R over de asfaltweg. Meteen daarna  
gaat u L (blauw/groen) omhoog en loop onder het 
spoorwegviaduct door.  **** Meteen daarna aan de 4–
sprong gaat u L de smalle asfaltweg omhoog, die 
even verder bij regenwaterbuffer St. Pietersvoetpad 
naar rechts buigt.    
 

4.   Waar de asfaltweg weer naar rechts buigt, gaat u 
L het smalle pad omhoog.   
 

(Boven heeft u afhankelijk van beplanting akker mooi 
uitzicht over Valkenburg. Vanaf links ziet u de 30 m hoge 
uitzichttoren Wilhelmina, de kasteelruïne Valkenburg, de 
enige hoogteburcht in Nederland uit circa 1200, Thermae 
2000 (puntdaken) en het Casino).   
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Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing bij bijzonder 
veldkruis gaat u scherp R (blauw) het holle pad 
omhoog.  Boven aan de asfaltweg gaat u L omlaag.  
Tegenover huisnr. 52 gaat u R de stenen trap omhoog 
en loop boven in de wijk Heekerbeek RD.  Aan de 3-
sprong gaat u RD omlaag.  Beneden aan de T-
splitsing gaat u R.  Aan de 3-sprong gaat u L omlaag. 
Vlak daarna  aan de T-splitsing gaat u R.  Vlak voor 
woonwagenkamp gaat u L het smalle graspaadje 
(voetpad)  omhoog (Op het gedeelte langs het 
woonwagenkamp  staat het gras soms hoog).  Boven 
loopt het pad langs enkele achtertuinen en buigt dan 
naar links.  Aan de doorgaande weg gaat u R.   
 

5. Steek meteen daarna 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 L (blauw) omhoog. Aan de T-
splitsing gaat u L (blauw).  
 

(Hier ziet u  rechts het rijksmonumentale spoorwegstation 
Valkenburg. Het uit 1854 stammende gebouw is het 

oudste nog in gebruik zijnde stationsgebouw van 
Nederland.   
 

De route volgend passeert ziet u links  (no.4)  de 
prachtige met mergelblokken gebouwde Villa Jacaba 
(1850)).   
 

Steek via de vluchtheuvel de doorgaande weg over en 
ga R omlaag en u steekt de spoorlijn Maastricht-
Heerlen over. Aan de kruising gaat u RD verder 
omlaag. Beneden steekt u bij de verkeerslichten via 
zebrapad de andere doorgaande weg over en loopt u 
RD (Lindenlaan/voetgangerszone) de mooie lindelaan 
omlaag. Aan de 3-sprong bij het voormalig P.T.T. 
postkantoor met gedenksteen gaat u L. Aan de 
kruising gaat u R.  U komt weer bij de Bistro Bar De 
Michiel, de sponsor van deze wandeling, waar u nog 
iets kunt eten of drinken.  
 

(Terug naar de parkeerplaats: Ga L weer de 
voetgangerdszone in en negeer zijwegen.  Aan de 
kruising RD (Oranjelaan).  Aan de 4-sprong  gaat u  R. 
Meteen na de brug gaat u L (Prins Bernhardlaan) over het 
trottoir. Loop nu RD door het park terug naar de 
parkeerplaats). 

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.   

 
 


