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Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u eerst naar de Geul en dan struint u door het mooie 
natuurgebied Ingendael. U loopt even langs de spoorlijn en dan loopt u door het Kloosterbos en via een 
veldweg naar de rand van Schimmert. In het Ravensbos passeert u een mooi gelegen bosven met 
zitbanken en dan klimt u door het bos omhoog.  U volgt geruime tijd het hooggelegen bospad en via een 
rustig weggetje loopt u omlaag naar Valkenburg.  Er staan voldoende zitbanken.   
 

Startpunt:  Hotel De Griffier, Broekhem 78,  Valkenburg. Het hotel is gesloten/failliet. Parkeer in een van de 
zijstraten. 

 
 

918. VALKENBURG 9,2 km 
 

1.  Met uw rug naar het hotel restaurant gaat u L. 
Na ruim 100 m, tegenover Mariakapelletje, gaat u 
R (Koningswinkelstraat) omlaag.  
 

(Dit in 2017 met mergelsteen en Kunradersteen 
gebouwde kapelletje vervangt de historische kapel 
die hier van 1880 tot 1980 heeft gestaan).  
 

U passeert het St. Jozefbeeld en de St. 
Josephkerk (1931).  
 

(De kerk met de prachtige glas-in-lood ramen 
gemaakt door de Limburgse kunstenaars Henri 
Jonas, Charles Eyck en Henri Schoonbrood is via de 
kleine deur te bezichtigen).  
 

Aan de 4-sprong gaat u RD (Statenlaan).  Aan de 
kruising RD (Statenlaan). Aan de T-splitsing gaat 
u R langs huisnr. 45. Negeer zijweg rechts (van 
Brabantlaan). Meteen daarna gaat u L (geel) over 
de grindweg die meteen daarna bij wegkruis type 
vliegermodel naar rechts buigt. Negeer 
zijpaadjes. Na 200 m gaat u aan de 3-sprong bij 
klaphek bij nauwe doorgang L over de grindweg.   
 

(Als u hier R gaat, dan komt u meteen bij zitbank, die 
herinnert aan het feit dat hier van 1935 – 1972 de 
voetbalvelden van de inmiddels voormalige roemrijke 
voetbalclub Valkenburgse Boys uit de buurt 
Broekhem lagen).  
 

Aan de T-splitsing bij breed houten hek/klaphek 
gaat u L en meteen daarna steekt u R  via 
bruggetje de Geul over en loop RD het smalle 
klinkerpad omhoog. Aan de 4-sprong bij Boscafé 
Tivoli (1934), met leuk terras, gaat u bij houten 
afsluitboom en wegkruis R (geel/groen) het pad 
omlaag richting Geulhem en een eindje verder 
passeert u een klaphek. Negeer zijpaden. Aan de 
3-sprong, met dunne boom in het midden, gaat u 
R (groen). Even verder loopt u boven langs de 
Geul, het snelst stromend riviertje van Nederland. 
Beneden gaat u vóór klaphek en zitbank R en 
steekt u via de smalle houten brug (Ingendaeler 
brökske) de Geul over en u loopt het 
natuurgebied Ingendael binnen. Na 10 m gaat u R 
over het graspad dat even verder langs de rechts 
staande afrastering loopt.  
 

(Mogelijk komt u hier grazende Galloway runderen 
en/of Konikpaarden tegen).  
 

Blijf het graspad met rechts de afrastering 
volgen. Aan de 4-sprong gaat u RD.  

2. Vlak daarna verlaat u via klaphek het 
natuurgebied en ga dan L over de grindweg. 
Negeer bij dikke keien vlonderpad links.  
 

(U kunt hier L naar de Sint Gerlachuskerk (1720) 
lopen met het prachtige barokke interieur (is 
geopend). Hier ligt ook het prachtige Château Sint 
Gerlach (1795) met een mooi park waarin meestal 
kunstwerken staan. In het rode hotel Château Sint 
Gerlach dat  gehuisvest is in de voormalige pachthof 
van het klooster die rond 1759 is gebouwd, hebben 
beroemdheden zoals de Franse president François 
Mitterand,    George Bush president van de Verenigde 
Staten, Bruce Springsteen en The Rolling Stones 
overnacht).  
 

U loopt de buurt Strabeek binnen. Aan de 
voorrangsweg bij de H. Familiekapel en wegkruis 
gaat u R. 
 

(De kapel werd in april 1894 gebouwd door Bernardus 
Philippi, drie jaar voor zijn dood, als dank voor de vele 
genezingen op voorspraak van St. Gerlachus. Omdat 
er al een Gerlachuskapel in de buurt stond, is deze 
kapel geweid aan de H. Familie. Eens in de twee jaar 
doet de kapel dienst als rustaltaar tijdens de 
Sacramentsprocessie).  
 

Aan de rotonde met het kunstwerk (metalen 
fiets/Valkenburg wielerstad) gaat u L (zwart). Vlak 
daarna gaat u RD (zwart) over de doodlopende 
weg en loop even verder door het 
spoorwegviaduct.   
 

(U loopt dus parallel aan de rechts gelegen 
doorgaande weg richting Schimmert).  
 

Meteen daarna gaat u L de veldweg omhoog met 
links de spoorlijn Maastricht – Heerlen en rechts 
van u de enige dalbrug van Nederland.   
 

(Na 600 m ziet u links een mooi landhuis (1860)).   
 

Na bijna 1 km gaat u aan de T-splitsing bij het 
volgende spoorwegviaduct R de smalle asfaltweg 
omhoog. Negeer aan de rand van Houthem zijweg 
links (Wethouder Heijnensstraat) en loop boven 
onder het autowegviaduct. Aan de 3-sprong gaat u 
L (geel/blauw) omhoog en u passeert een houten 
wegkruis. Bij  afsluitboom gaat u R over  bospad 
dat even verder een stijgend pad wordt dat u 
geruime tijd RD volgt.  
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(U loopt nu door Kloosterbosch, dat een onderdeel 
van het Ravensbosch is).  
 

Na 600 m, bijna boven, verlaat u het bos en volgt u 
RD het graspad over het plateau van Schimmert.  
U passeert boven een alleenstaande holle eik.   
 

(De eik is tussen 25 en 300 jaar oud. De boom is 
oorspronkelijk geplant door een boer als 
oriëntatiepunt langs het eeuwenoude Elsenweger 
voetpad. Tijdens de Franse bezetting gebruikte een 
cartograaf van Napoleon de eik als belangrijkste 
meet en oriëntatiepunt toen hij de eerste 
kadasterkaart van het gebied maakte. Tot heden 
(2020) heeft de  eik alle stormen, ziektes en  talloze 
blikseminslagen  (zwartgeblakerd) overleefd.  
 

U heeft hier rondom prachtig uitzicht. Voor u ziet u in 
de verte de kerktoren van de St. Remigiuskerk  en de 
niet meer in dienst zijnde watertoren in Schimmert. 
Rechts achter u ziet u de uitzichtoren Wilhelmina in 
Valkenburg). 
 

3. Aan de 3-sprong loopt RD het mooie holle pad, 
waarin enkele dassenburchten liggen, omlaag. 
Beneden aan de volgende 3-sprong, bij stenen 
veldkruis, gaat u R  (zwart/blauw) over de veldweg.  
Na 300 m, waar de stijgende veldweg die onder 
hoogspanningskabels loopt en bij rij esdoorns 
links omhoog buigt, gaat u bij zitbank R het smalle 
pad omlaag en u passeert meteen links de ingang 
van de Joodse begraafplaats   
 

(Hier op de Kleverberg ligt de kleine joodse 
begraafplaats (circa 1882) van Schimmert bestaande 
uit 4 grafstenen, oorspronkelijk 7. De steentjes op de 
grafstenen worden achtergelaten door de bezoekers 
aan de graven. De joodse begraafplaatsen worden 
aangelegd voor de eeuwigheid tot de 
wederopstanding der doden in de Messiaanse tijd 
zoals de joodse profeten voorspeld hebben). 
 

Steek beneden de doorgaande weg over en ga R 
over het hoger gelegen pad met rechts de 
asfaltweg. Aan het eind van het pad gaat u bij 
wegkruis (1994)  L (Charles Eyckdreef)  de smalle 

asfaltweg omhoog en u passeert meteen links 
een zitbank en een links boven in weiland staand 
kleurrijk kunstwerk/paard. Bij de voormalige 
woning van de bekende beeldend kunstenaar 
Charles Eyck wordt de asfaltweg een dalende 
asfalt- veldweg met rechts mooi uitzicht o. a  op 
de grote met mergelstenen gebouwde herenhuis 
horend bij Hhoeve Holswick (17e/18e eeuw).  
Beneden aan de T-splitsing bij de bosrand gaat u 
L (wit-rood)  Negeer na 100 m bij houten 
bruggetje over de Strabeek trappenpad rechts 
omhoog en loop even verder bij afsluitboom RD 
(wit-rood) het bospad omhoog. Aan de T-splitsing 
voor bosvijver gaat u L verder omhoog.  Aan de 
3-sprong bij zitbank gaat u R met links de 
volgende bosvijver, een fijne pauzeplek.  Voorbij 
volgende zitbank en houten brug gaat u R het 
bospad omhoog en passeert het infobord Groene 
Hotspot no. 5/Het mystieke Ravensbosch.   
 

4. Boven aan de T-splitsing gaat u R omhoog. 
Negeer zijpad rechts omlaag en volg de bos-
grindweg, die een eind verder naar links en rechts 
buigt, verder RD door het Ravensbosch. Na 400 m 
gaat aan de Y-splitsing R omlaag en u passeert 
meteen een zitbank. Meteen na de zitbank gaat u 
aan de 3-sprong RD/L omhoog. (U blijft op dit punt 
eigenlijk verder RD boven door het hellingbos lopen. U 

gaat dus niet scherp L omhoog lang de dode bomen, 
die op de grond liggen). Negeer zeer steil pad rechts 
omlaag en volg het bospad  verder RD (rood). 
Voorbij  draaihekje verlaat u het bos en volgt u het 
graspad RD. Aan de asfaltweg bij stenen wegkruis 
gaat u R  omlaag en u steekt via de brug de 
autoweg Maastricht – Heerlen over. 
 

(Op de brug ziet u rechtsboven in de verte de 
kerktoren van Berg en Terblijt).   
 

Volg dan rustige holle asfaltweg omlaag. Bijna 
beneden steekt u de spoorwegovergang over en 
loop RD (Bosstraat) verder omlaag. Beneden aan 
de  voorrangsweg gaat u R en u komt al snel weer 
bij het hotel. 
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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.   
 

 


