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Tijdens deze leuke gezinswandeling rond Valkenburg wandelt u meteen de weilanden in langs een 
vakantiepark en een vijver. U loopt even door het gezellige centrum naar de prachtige Geulpoort, waar u 
kunt pauzeren bij Bistro Bar De Michiel en dan wandelt u een stuk langs de Geul. Via rustig pad komt u bij 
het mooie Geulpark met vijver en zitbanken, een fijn pauzeplekje. Dan loopt u langs het Sprookjesbos de 
boshelling omhoog naar de Wilhelminatoren. Via leuke bospaadjes wandelt u omlaag naar het Mergelrijk dat 
zeker een bezoekje waar is!  Binnen zijn vele mergelsculpturen te bewonderen, trek er 1,5 uur voor uit. Op 
vertoon van deze wandeling ontvangt u 10% korting p.p. op de entree van Mergelrijk. 
 
Startpunt:  Parkeerplaats Steenkolenmijn,  Daalhemerweg 31a, Valkenburg. 
 
(Tegenover de steenkolenmijn is een ruime parkeerplaats. (€ 7,00 voor de hele dag, munten verkrijgbaar in de 
automaat bij de naast gelegen steenkolenmijn). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

5,52 km  1.20 uur  71 m  71 m 
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966. VALKENBURG 5,5 km 
 

1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar de 
weg gaat u RD (blauw/rood) de parkeerplaats over en 
loop de trap omhoog.  
 

(Op de parkeerplaats ziet u links een opbraaklier, die 
ondergronds in de steenkolenmijnen werd gebruikt (zie 
infobordje)).  
 

Via draaihekje (stegelke) loopt u een boomgaard in en 
ga dan meteen R (blauw/rood) door deze boomgaard. 
Het pad buigt links omhoog. Bij rood draaihekje gaat 
u RD (rood) de trap omhoog. Ga door het klaphek en 
ga meteen R over de klinkerweg langs de  
vakantiewoning met huisnr. 41.  
 

(Als het klaphek gesloten is, loop dan terug naar het rode 
draaihekje en ga meteen L (rood/blauw) door het weiland 
omlaag. Via stegelke verlaat u het weiland en volg dan 
RD (blauw/rood) het graspad. Aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD (blauw). Ga dan verder bij **** in punt 
2).   
 

2. Aan het eind van de vakantiewoningen, die op het 
bungalowpark Landal Kasteeldomein de Cauberg 
staan, volgt u RD (rood) het klinkerpad omlaag.  
Beneden voorbij speeltuintje en aan het einde van het 
klinkerpad gaat u R over het graspad/grasveld met 
even verder rechts van u een mooie vijver. (Rechts 
boven ziet u de Wilhelminatoren, waar u straks nog langs 
komt).  Na het halve rondje om de vijver gaat u aan de 
T-splitsing bij zitbank L (rood) het graspad omlaag.  
Vlak daarna aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
(blauw).  **** Volg dan even verder RD (blauw) de 
veldweg met rechts achtertuinen. Bij huisnr. 15 wordt 
de veldweg een dalende holle asfaltweg.  
 

(Omlaag lopend heeft u een eindje verder mooi zicht op 
de kasteelruïne, die  omstreeks 1200 gebouwd is en de 
enige hoogteburcht in Nederland is). 
 

Beneden aan de T-splitsing in Valkenburg gaat u L 
omlaag. Aan de ruime 3-sprong (Grendelplein) bij 
ANWB-wegwijzer, groot muurkruis en monument 
bestaande uit drie bronzen valken op betonnen pilaar 
gaat u R. Meteen daarna gaat R en via de 
Grendelpoort (zie infobordje) met bovenin een 
Mariabeeld loopt u het verkeersvrije toeristisch 
centrum van Valkenburg binnen met zijn vele 
winkeltjes en terrassen.  
 

(De Grendelpoort (zie infobordje) is één van de drie 
middeleeuwse stadspoorten van Valkenburg en is 
gebouwd begin 14e eeuw (na 1329). Hier staat ook het 
bronzen beeld van de “sjötter aan de poort”. De "sjötter" 
draagt het uniform van de "Edele Nobele Agtbaere Jonge 
& Oude Loffelijke Schutterye Der Stadt en Vryheyd 
Valckenborch" (de naam van de schutterij van 
Valkenburg).  
 

Negeer meteen zijweg links (Kerkstraat).    

3.  Aan de ruime 3-sprong gaat u L (Grotestraat 
Centrum).  Negeer zijwegen.  
 

(Een eind verder passeert u rechts het voormalige 
stadshuis (zie infobordje) waarin nu (2016) het museum 
Land van Valkenburg  gehuisvest is).  
 

Aan de 4-sprong bij de prachtige Geulpoort gaat u L 
met rechts de Geul en links de Nicolaas en 
Barbarakerk.  
 

(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. Links van de poort was de wasplaats, waar 
ook de laatste nieuwtjes werden uitgewisseld.  De toren 
van de H.H. Nicolaas en Barbarakerk is gebouwd rond 
1250).  
 

Aan de 4-sprong bij zitbank en voor kasteel den 
Halder gaat u R. 
 

(Als u hier L (Kerkstraat) gaat, dan kunt u voorbij het 
Mariakapelletje (1950)  via de deur onder de kerktoren de 
mooie kerk te bezichtigen.  Kasteel Den Halder stamt uit 
de 14e eeuw. In 1635 werd het huidige huis gebouwd op 
de plaats van het oude kasteel).   
 

Via het Old Hickory bruggetje  steekt u de Geul over.  
 

(Hier staken de Amerikaanse bevrijders in sept. 1944 
voor het eerst de Geul over).  
 

Steek nu het pleintje over.  (U passeert aan het pleintje 
het mooie (verwarmde) terras van restaurant Aan de 
Linde). Aan de T-splitsing gaat u R langs het 
voormalige hotel Casino (huisnr. 2) met boven de 
ingang een oude muurreclame van “Van Nelle’s 
pakjes koffie”. Meteen daarna loopt u aan de 3-
sprong RD (Passage) de voetgangerszone.  
 

(Als u hier L (Lindenlaan) gaat, dan komt u meteen links 
bij het waterrad van de Fransche Molen (1804), die 
gelegen is aan de molentak van de Geul).  
 

Aan het eind van de voetgangerszone gaat u R. U 
bent hier op “het Eiland in de Geul” (Theo 
Dorrenplein).  
 

(Links ziet u het rijksmonument Spaans Leenhof 
(1661/zie infobordje). Momenteel is hier de VVV Zuid 
Limburg (no.5)  gehuisvest. Dit is de oudste VVV van 
Nederland, die in 1885 is opgericht onder de naam VVV 
Geuldal.   
 

Rechts passeert u Bistro Bar De Michiel, sponsor van 
deze wandelgids, een fijne pauzeplek).  
 

Meteen voorbij het VVV kantoor en voor de Geulpoort 
gaat u L door de brede straat langs huisnr. 11 en u 
verlaat de voetgangerszone.   
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Aan de T-splitsing voor de aan de ere dienst 
onttrokken O. L. Vrouw van Altijddurende 
Bijstandkerk steekt u R via brug de Geul over.  
Meteen na de brug gaat u aan het Walramplein L over 
het pad.  
 

(Kijk bij de Geulbrug even naar rechts en u ziet op de 
bruggetjes leuke beelden staan).  
 

Loop nu RD met links de mergelmuur 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. 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).  
 

4.  Steek via zebrapad de drukke doorgaande weg RD 
over en ga bij afvalbak RD (groen/zwart) over het pad 
met links va u de Geul. Negeer zijpaden rechts. Bij 
smal bruggetje loopt u verder RD (groen/rood/zwart) 
langs de Geul.  
 

(Als u het smalle bruggetje oversteekt dan komt u meteen 
bij een dierenparkje. Via dit dierenparkje komt u meteen 
bij de  achtertuin van het okerkleurige in mergel 
opgetrokken Kasteel-Oost. Het huidige gebouw dateert uit 
1840).  
 

Negeer zijpaden rechts en blijf geruime tijd het pad 
langs de Geul en door het Geulpark volgen.  
 

(Een eindje verder ziet u links aan de overkant van de 
Geul het okerkleurige in mergel opgetrokken Kasteel-
Oost waarvan het huidige gebouw uit 1840 dateert).   
 

Aan de T-splitsing bij wit bruggetje en zitbank gaat u 
R (geel/groen) over het smalle pad.  (Als u hier L gaat, 
dan komt u meteen bij een grote speeltuin).  Volg nu 1 
km het pad, dat twee haakse bochten maakt, langs de 
rand van het Geulpark. (Even verder heeft u rechts weer 
mooi zicht op de kasteelruïne). Bijna aan het einde van 

het pad gaat u aan 3-sprong voor de grote 
parkeerplaats “Geulpark” R met links van u de grote 
parkeerplaats. U komt bij de mooie visvijver 
Geulpark.  Aan de T-splitsing bij wegwijzer gaat u L 
(zwart/groen/rood) omhoog richting parkeerplaats 
Geulpark. 
 

(U verlaat dus hier de vijver en het Geulpark. Als u hier R 
gaat, dan komt bij zitbanken, die aan de mooie visvijver 
staan. Een mooie pauzeplek).  
 

Boven aan de asfaltweg gaat RD omhoog. Vlak 
daarna aan de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna 
gaat u R over het tegelpad. Steek de voorrangsweg 
over en ga R.  
 

5. Neem de eerste weg L (Sibbergrubbe). Meteen 
daarna gaat u R (zwart) de smalle asfaltweg omhoog 
richting Sprookjesbos. Aan de Y-splitsing voorbij de 
ingang van het Sprookjesbos gaat u L (zwart) 
omhoog. Meteen daarna gaat u L (zwart) via het trapje 
het bospad omhoog met links van u het 
Sprookjesbos.   Na 200 m steekt u boven schuin links 
de parkeerplaats over en ga bij zwerfstenen RD het 
holle bospad omlaag.  
 

(Als u hier R over de parkeerplaats gaat, dan komt u bij 
de 30 m hoge uit mergel opgetrokken uitzichttoren de 
Wilhelminatoren, die gebouwd is in 1906. Hier heeft u 
mooi uitzicht over Valkenburg o.a. weer op de 
kasteelruïne. Heeft u nog energie over dan kunt u met de 
kabelbaan of rodelbaan naar beneden gaan. Wilt u het 
nog spannender maken dan kunt vanaf de 30 m hoge 
Wilhelminatoren naar beneden “tokkelen”).  
 

Vlak daarna gaat u beneden aan de 4-sprong RD het 
trappenpad omhoog en volg RD het bospad. Boven 
aan de T-splitsing gaat u R met rechts mooi uitzicht.  
 

(U passeert 3 zitbanken. Bij de eerste zitbank ziet u in de 
verte boven de 38 m hoge watertoren (1927) en de 
kerktoren van de Remigiuskerk in Schimmert).  
 

Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u RD 
(rood/blauw). Negeer smal paadje rechts. Het pad 
buigt rechts omlaag. Bijna beneden buigt het pad 
weer naar rechts met links beneden van u de 
doorgaande weg. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u 
scherp L (rood/blauw) omlaag en via stenen trap komt 
u weer bij de weg en 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.   

 


