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blz 2 van 4
Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u over paden en veldwegen langs akkers en bosranden naar
de rand van Valkenburg. U passeert Kasteel Oost en Taverne ’t Koetshoes , een mooie pauzeplek. U loopt
verder langs de Geul en passeert de bekende “3 beeldjes”. (Hier kunt naar brasserie Schaloen lopen ook een
leuke pauzeplek) .Dan loopt u de Döalkesberg omhoog en passeert u de grot in de Döalkesberg en volgt u
een prachtig panoramapad. De terugweg gaat o.a. over veldwegen naar de buurtschap Emmaberg. Via
kronkelend bospaadje komt u weer in Hulsberg.

Startpunt: : Den oude Herberg, Klimmenerweg 5, Hulsberg. Tel: 06-54397037. Geopend: vrijdag 13.00 uur,
zaterdag en zondag 10.00 uur. (Vlakbij (Raadhuisstraat 1) ligt een hoger gelegen grote parkeerplaats).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

16,35 km

4 uur

75 m

182 m

870. HULSBERG 16,3 km
1. Met uw rug naar de herberg gaat u R omlaag.
Beneden in de bocht gaat u bij
H. Hartbeeld
(1941) en zitbank L (Raadhuisstraat/rood).
(Rechts ziet u de op een kerkheuvel gelegen St.
Clemenskerk waarvan het oudste gedeelte dateert uit
1820. Rond de kerk ligt het oude kerkhof met vele
oude grafstenen. De mooie kerk is via de
parkeerplaats (links omhoog lopen) te bezoeken. U
kunt ook een rondje om de kerk lopen).
Negeer zijwegen rechts.
(U passeert links het mooie pand (huisnr. 25) dat in
1900 is gebouwd).
Voorbij huisnr. 65 gaat u bij wegkruis L de smalle
asfaltweg omhoog. Volg boven RD het smalle
pad gelegen tussen akkers. Aan de asfaltweg
gaat u R. Na 100 m gaat u R (blauw) de asfaltweg
omhoog, die meteen bij zitbank naar links buigt
en een veldweg wordt. Aan de asfaltweg bij
zitbanken en wegkruis gaat u L (blauw). Meteen
daarna gaat u L over het fietspad. Loop onder het
viaduct door en steek de oprit van de autoweg
over. Ga dan R en steek bij de rotonde de 2
rijbanen over en ga dan L over het fietspad.
Tegenover het grote tankstation gaat u voor
kilometerpaaltje 0,9 R (Heierveldweg) de verharde
weg omhoog, die meteen naar rechts buigt en
een veldweg wordt. Een eind verder buigt de
veldweg naar links. (U loopt nu parallel aan de
autoweg Heerlen-Maastricht). Aan de 3-sprong gaat
u bij verbodsbord L (blauw) over de asfaltweg,
die voorbij de rijksmonumentale hoeve Heihof
(no. 1/18e eeuw) een veldweg/graspad wordt, die
u RD volgt.
(Links ziet u de tv-mast in de buurt Emmaberg waar u
straks nog doorheen loopt).
Later wordt het graspad een dalend bospad. Bij
zitbank buigt het bospad rechts omlaag.

2. Beneden aan de T-splitsing gaat u L het brede
pad omhoog. Boven meteen voorbij bord “einde
parkeerzone” gaat u R over het klinkerpad en
steek de doorgaande weg over. Ga dan R over
het trottoir en meteen voorbij huisnr. 94 gaat u L
het voetpad omlaag, dat even verder naar rechts
buigt en dan links omlaag buigt. Beneden bij
woonwagenkamp gaat u R over de asfaltweg.
Neem nu de eerste weg L (Sillebeekstraat)
omhoog. Boven aan de T-splitsing in de
Valkenburgse wijk Hekerbeek gaat u R omhoog.
Aan de 3-sprong gaat u L (Groengrachtstraat)
verder omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat u
RD. Loop even verder het trapje omlaag en ga
dan L de asfaltweg omhoog. Voorbij huisnr. 56 en
vlak vóór het bord “einde bebouwde kom
Valkenburg” gaat u bij verbodsbord scherp R
(blauw) het pad, dat een mooi hol pad wordt,
omlaag. Aan de omgekeerde Y-splitsing bij
bijzonder veldkruis gaat u scherp L het pad
omhoog, dat boven een smal dalend pad wordt.
(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
gebouw).
Beneden gaat u R de smalle asfaltweg omlaag,
die bij regenwaterbuffer “St. Pietersvoetpad” naar
links buigt.
3. Beneden aan de 4-sprong gaat u R
(blauw/groen) via het spoorwegviaduct omlaag.
Beneden aan de T-splitsing gaat u L met rechts
het okerkleurige in mergel opgetrokken KasteelOost (zie infobordje naast ingang).
(U passeert meteen daarna Taverne ’t Koetshoes,
een leuke pauzeplek).

Bij zitbank en het geologisch monument groeve
kasteel Oost (zie infobord) loopt u RD over de
asfaltweg, die vlak daarna bij afsluitboom een
mooi breed pad wordt met rechts van u de
meanderende Geul, het snelst stromend riviertje
van Nederland. Negeer na 100 m tegenover de
Sint Jansbron en bij het bordje “Genhoes
Schaelsberg” trappenpad links omhoog.
(Na circa 200 m passeert u rechts een
oorlogsmonument. 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 bombardement
op Keulen en was opgestegen van de Engelse basis
Breighton. De zeven bemanningsleden vonden hierbij
de dood. Het monument bestaat uit de propeller van
de neergestorte bommenwerper en markeert in het
weiland de locatie van het neergestorte vliegtuig.
De route volgend heeft u een eindje verder rechts
mooi zicht op kasteel Schaloen, waarvan de oudste
gegevens dateren uit 1381).
Voor twee zitbanken gaat u bij verbodsbord
scherp L (groen) het holle bos- grindpad omhoog
richting Kluis.
(Als u hier 20 m RD loopt, dan komt u bij de
Calvariegroep.
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.
Als u wilt pauzeren, steek hier dan R het witte
bruggetje over en loop door de prachtige beukenlaan
naar brasserie Schaloen (met terras), dat gelegen is
op het binnenplein van het prachtige kasteel).
Boven steekt u via brug de spoorlijn Heerlen-Maastricht over en volg de grindweg, die meteen
rechts omhoog buigt. Na 100 m, meteen voorbij
zitbank gaat u aan de 4-sprong R over het smalle
pad. Volg nu het dalende en stijgende smalle pad
parallel aan de rechts beneden gelegen spoorlijn.
Na 400 m gaat u aan de T-splitsing R (wit-rood) en
u passeert meteen links een restant van de
kalkoven Schaelsberg waar kalksteen werd
gebrand. Na 50 m gaat u bij de spoorlijn gaat u L
(geel) via het stegelke het pad omhoog, dat boven
naar rechts buigt.
(Hier boven passeert u de hooggelegen mergelgrot in
de Däölkesberg (zie infobord). Even verder staat een
zitbank met prachtig uitzicht over het vijf sterren
landschap Zuid-Limburg.
Nog een eindje verder
passeert u nog een zitbank).
Na 300 m bij vakantiebungalowpark Schin op Geul
buigt het pad/veldweg links omhoog. Vlak daarna
aan de T-splitsing gaat u L de veldweg omhoog
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met rondom mooi uitzicht. Boven aan de 4-sprong
bij picknickbank gaat u R (rood/blauw) over de
smalle asfaltweg met rechts mooi uitzicht.
(Hier aan de 4-sprong ligt links 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
gemarteld en bespot 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…
Als u hier aan de 4-sprong L omlaag gaat dan komt u
na 50 m links bij de kluis op de Schaelsberg, de
meest schilderachtige van alle Nederlandse
kluizenarijen. De kluis is vrij te bezichtigen, zeker
doen
4. Na bijna 500 m gaat u L (blauw) over de
veldweg.
(Een eindje verder heeft u links weer mooi uitzicht op
o.a. het Casinogebouw en de kasteelruïne
Valkenburg).
Negeer bij veldkruis, klaphek en de plek waar een
Romeinse wachttoren heeft gestaan (zie infobord)
zijpad links omlaag. (Links beneden op grasveld
staan twee picknickbanken). Meteen daarna aan de
asfaltweg gaat u L. Meteen daarna gaat u bij
verbodsbord R over de veldweg, die even verder
een dalende veldweg wordt.
(Voor u in de verte ziet u de groene koperen spits
van de kerktoren in Hulsberg).
Beneden in de buurtschap Heek gaat u L over het
fietspad.
(Rechts ziet u de grote rijksmonumentale carréhoeve
de Heek, eens eigendom van het adellijk vrouwenstift
van Sint Gerlach in Houthem. De achtergevel stamt
uit 1658).
Negeer bij wegkruis en trafohuisje zijweg rechts
omhoog.
(Even verder ziet u rechts (nr.23) ’t Boere Höfke, een
mooie
rijksmonumentale
met
mergelstenen
gebouwde carréboerderij uit de 17e/19e eeuw).
Steek bij huisnr. 6 de voorrangsweg over en ga
bij huisnr 13 L over het fietspad. Meteen daarna
gaat u voorbij tuinhuisje R het bospaadje
omhoog. Voorbij omgevallen boom loopt u verder
omhoog. Boven aan de asfaltweg in de
buurtschap Emmaberg gaat u R.
(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 loopt u RD. Vlak
daarna, waar de asfaltweg naar links buigt en
Groenenweg heet, gaat u RD over de veldweg.

Aan de 4-sprong voorbij trafohuisje met
muurkruis loopt u RD (geel) de veldweg omhoog.
Aan de doorgaande weg bij picknickbank aan de
rand van Klimmen gaat u L via het fietspad de
doorgaande weg omlaag en een eindje verder
loopt u onder het autowegviaduct door. Aan de
4-sprong bij ANWB-wegwijzer gaat u R
(Waakheuvelsweg). Meteen daarna aan de 3sprong gaat u RD de asfaltweg omhoog. Boven
bij kwekerij Schiffeleers wordt de asfaltweg een
veldweg.
(Links heeft u mooi uitzicht op de St. Clemenskerk
van Hulsberg met de groene koperen spits.
Een eind verder ziet u rechts in de verte de
hoogbouw in Heerlen en de overdekte skibaan
SnowWorld in Landgraaf, die gelegen is op de helling
van de steenberg van de voormalige steenkolenmijn
Wilhelmina en waarop bijna 10000 zonnepanelen
liggen).
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5. Waar na 300 m links een bos begint, gaat u L
over het pad gelegen tussen 2 afrasteringen.
Voor grote open zandplek (“paardenzandbak”)
gaat u R. Negeer meteen bospad links en volg het
bospad RD. Bij twee staande bielzen verlaat u het
bos en loop dan RD (rood) langs de bosrand en
weiland/grasveld. Aan de 3-sprong aan het eind
van het weiland/grasveld loopt u RD het pad
omlaag en loop onder de hoogspanningskabels
door. (U verlaat hier dus de rode route). Aan de 3sprong gaat u R. Meteen daarna gaat u L de
klinkerweg omlaag. (Hier ligt rechts de ingang van
het kerkhof). Aan de T-splitsing gaat u L en u
loopt Hulsberg binnen. Negeer zijwegen. Na bijna
500 m gaat u voorbij muurkruis aan de
doorgaande weg L.
(Hier ziet u voor u ziet u bij de trapjes het beeldje van
de “vliegende bok”).
Meteen daarna gaat u bij H. Hartbeeld L omhoog
en u komt meteen links weer bij de herberg waar
u binnen of op het terras nog iets kunt nuttigen.
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