972 VALKENBURG 10 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige en zeer afwisselende wandeling wandelt u door het leuke centrum van
Valkenburg en dan klimt u onder de kabelbaan omhoog langs het Sprookjesbos. U loopt door het mooie
Geulpark en een fraai stuk langs de Geul. Dan klimt u door een weiland omhoog naar een bos met prachtig
uitzicht op Oud Valkenburg. Via een leuk paadje komt u in Sibbe en dan volgt u een rustig weggetje naar de
Wilhelminatoren. U daalt af door het bos en klimt weer omhoog naar een vakantiepark. Via leuke
bospaadjes door het Polferbos komt u weer bij de brasserie. Bij de brasserie kunt u beginnen met koffie
en eindigen met een lekker biertje. TIP: Maak er een leuk weekend van en blijf slapen in een van de
prachtige appartementen van Leonardus, zie www.leonardus.nl.
Gps afstand 10000 m, looptijd 2.30 uur en hoogteverschil 76 m.
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Startpunt: Grand Café C’est la Vie, Cauberg 2, Valkenburg
U kunt betaald parkeren op de parkeerplaats Odapark, Prinses Beatrixsingel, Valkenburg. Met uw gezicht naar de Geul
loopt u L naar de fontein en ga R de Geul over. Loop dan RD de stenen trappen omhoog langs het zwembad de
Polfermolen. Boven gaat u L (Plenkertstraat). Aan de doorgaande weg gaat u R. Vlak daarna aan het Grendelplein gaat u
R (Cauberg) omhoog en u komt meteen bij het startpunt.
U kunt ook parkeren op de “lange” parkeerstrook aan de doorgaande weg (Oud Valkenburgerweg 2, Schin op Geul) voor
het begin van Oud Valkenburg (komende vanuit Valkenburg) en voor de inrit naar kasteel Schaloen. U hoeft dan geen
parkeergeld te betalen. U kunt dan pauzeren bij de sponsor beneden aan de Cauberg. Start dan bij 4.

972 VALKENBURG 10 km
1. Met uw rug naar het grand café gaat u L omlaag.
Meteen daarna aan de ruime 3-sprong (Grendelplein)
bij ANWB-wegwijzer, groot muurkruis en monument
bestaande uit drie bronzen valken op betonnen pilaar
gaat u L omlaag. Meteen daarna loopt u R via de
Grendelpoort (zie infobordje) met bovenin een
Mariabeeld 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). Aan de
ruime 3-sprong loopt u RD (Berkelstraat). Negeer
zijwegen links en dan loopt u onder de Berkelpoort
(zie infobordje) door. Negeer meteen trappenpad
rechts omhoog.
2. Let op! Aan de 3-sprong bij hotel Atlanta, waar de
voorrangsweg een bocht maakt, gaat u R (zwart/geelrood) over het voetpad gelegen naast de
parkeerplaats van hotel Atlanta.
(Op de hoek van de gevel van het hotel staat een beeldje
van St. Antonius).
Het voetpad wordt meteen daarna een trappenpad dat
achter de huizen omhoog loopt. Aan de 3-sprong
gaat u R (zwart/geel-rood) het trappenpad omhoog.
Bijna boven aan de klinkerweg loopt u RD met links
van u de Wilhelmina toren. (U heeft hier prachtig
uitzicht). Steek nu RD de grote parkeerplaats over. Let
op. Circa 30 m voor stijgende smalle asfaltweg gaat u
L (zwart) over het bospad dat een dalend bospad
wordt met rechts van u het Sprookjesbos. Na 200 m

gaat u beneden na trapje R. Bij de ingang van
Themapark Sprookjesbos loopt u RD (geel-rood) de
smalle steile smalle asfaltweg omlaag. Beneden aan
de T-splitsing gaat u L. Steek meteen daarna via
zebrapad de voorrangsweg over en ga R (Oud
Valkenburgerweg) over het trottoir. Voorbij het laatste
links gelegen huis (nr. 13 ) gaat u L en steek via het
tegelpad het gazon over. Aan de T-splitsing voor
parkeerplaats gaat u L. Meteen daarna gaat u R
(groen/rood/zwart) omlaag.
3. Waar de asfaltweg naar links buigt, loopt u RD
(zwart/groen/rood) het voetpad omlaag richting
visvijver Geulpark. Aan de 3-sprong voor de
visvijver gaat u L (zwart/groen/rood). Neem nu het
eerste klinkerpad R en u loopt vlak langs de
visvijver. (Hier staan meerdere zitbanken) Aan het
eind van het klinkerpad gaat u R verder over het pad
dat u net verlaten heeft. Negeer zijpad links. Steek
bij rij knotwilgen R het houten bruggetje over en
volg het pad RD. Bij zitbanken verlaat u weer de
vijver. Aan de Y-splitsing gaat u R. Meteen daarna
aan de T-splitsing gaat u R met links van u de
meanderende Geul.
(Een eindje verder ziet u aan de overkant van de Geul
het okerkleurige in mergel opgetrokken Kasteel-Oost.
Het huidige gebouw dateert uit 1840).
Aan de T-splitsing bij zitbank steekt u L het witte
Geulbruggetje over. Meten daarna gaat u aan de 4sprong R (rood/groen/geel) over de parkeerplaats.
Aan de T-splitsing bij het geologisch monument
groeve kasteel Oost (zie infobord) gaat u R. Negeer
tegenover de Sint Jansbron en bij het bordje
“Genhoes Schaelsberg” trappenpad links omhoog
en volg geruime tijd dit brede pad RD langs de
meanderende Geul, het snelst stromend riviertje van
Nederland.

(Een eindje verder passeert u rechts een
oorlogsmonument. In het weiland, aan de andere kant
van de Geul, werd op 29 juni 1943 een Engelse
Lancaster bommenwerper neergeschoten door een
Duitse nachtjager. De zeven bemanningsleden vonden
hierbij de dood. De route volgend ziet u een eindje
verder rechts kasteel Schaloen).
Bij bruggetje en bij de Calvariegroep (1739) steekt u
R het witte Geulbruggetje over.
(Dit punt met de Calvariegroep bij het bruggetje is in
deze contreien beter bekend onder de naam “De Drie
Beeldjes” (1739). Volgens de legende wilden 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).
Volg nu het
beukenlaan.
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RD over de veldweg. Beneden aan de 3-sprong bij
zitbank en regenwaterbuffer “Ijzeren Koeweg” gaat u
R (groen) de smalle asfaltweg omlaag. Na 100 m
gaat u L via trapje het paadje omhoog. Volg nu
geruime tijd het leuke paadje, dat u drie haakse
bochten maakt, langs de afrastering van groot
weiland. Na 600 m verlaat u via draaihekje dit pad en
ga dan in Sibbe bij het mooie met mergelstenen
gebouwde huis R (St. Apolloniastraat) de asfaltweg
omlaag.
5 Beneden aan de T-splitsing gaat u L omhoog. (U
passeert enkele mooie met mergelstenen gebouwde
woningen). Negeer doodlopende zijweg links
(Lokerstraat) en loop verder RD (Bergstraat).
(Hier aan het begin van de Lokerstraat ligt rechts de
ingang van de ondergrondse Sibbergroeve, die het
grootste, nog intacte, gangenstelsel van Nederland
heeft. De gangen lopen onder het Plateau van
Margraten door tot bijna aan de windmolen van
Gasthuis).

(Waar de beukenlaan naar rechts buigt, heeft u links
mooi zicht op hoeve en kasteel Genhoes (zie
infobordje)).

Aan de Y-splitsing bij het mergelbouwsteen bedrijf
P. Kleijnen gaat u R (Torenweg) de smalle asfaltweg
omhoog.

Aan de 3-sprong voor kasteel Schaloen gaat u L
door de prachtige lindelaan.

(De winning van mergelsteen vindt plaats in de eerder
genoemde Sibbergroeve, een eeuwenoud gangenstelsel
waar al sinds de 15e eeuw mergelsteen voor de bouw
wordt gewonnen. Het gangenstelsel heeft een geschatte
lengte van circa 70 km).

(Bij de ingang van het kasteel kunt u via het infobord
meer te weten komen over de geschiedenis van het
kasteel. Hier ligt ook brasserie Schaloen, een mooie
pauzeplek).
In de lindelaan passeert u rechts achtereenvolgens
de watermolen “Sjaloen meule” (zie infobord) en
kasteeltuin Oud-Valkenburg (een bezoekje waard).
4. Steek de voorrangsweg over en loop bij
verbodsbord RD (geel) over de veldweg. Negeer pad
links. Aan de 3-sprong bij St. Jansboskapel (1915)
en zitbanken gaat u RD (geel) over de licht stijgende
veldweg. Let op! Na 400 m meteen voorbij links
staand houten hek gaat u R het brede pad (inrit
weiland) omhoog. Bij breed hek (vouwer) gaat u
door de smalle doorgang en loop dan RD door het
weiland omhoog met rechts (verplaatsbare)
afrastering. (U loopt dus omhoog richting grote rode
beuk, die boven in de bosrand staat).
5. Boven na klaphekje gaat u aan 4-sprong in de
bosrand bij zitbank (genietplekje) en dikke rode beuk
RD het holle smalle bospad omhoog.
(U heeft hier bij zitbank mooi uitzicht over het Geuldal.
Vanaf links o.a. op kasteel Schaloen, de mergelgrot in
de Daolkesberg , het 11e eeuws kerkje van OudValkenburg en rechts in de verte op de Mauritiuskerk in
Schin op Geul).
Na 100 m gaat u boven aan de bosrand, waar het
bospad naar rechts buigt, RD het paadje omhoog en
loop dan RD over het grote grasveld met rechts een
akker. (U loopt hier aan de rand van het Plateau van
Margraten). Aan de 3-sprong voorbij 2 bomen gaat u

Aan de omgekeerde Y-splitsing bij muurkruis gaat u
R. Negeer meteen voetpad en doodlopende weg
links en loop RD (groen/Torenweg). Volg nu bijna
600 m de in het begin licht stijgende smalle rustige
asfaltweg. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD
(groen).
(De route volgend ziet u even verder voor u het grote
kruis op de 30 m hoge uit mergel opgetrokken
uitzichttoren “Wilhelmina” (1906)).
Negeer bij houten vangrail bospad rechts omlaag.
Na 150 m gaat u L (blauw) over het bospad.
(Als u hier RD loopt, dan komt u bij de Wilhelminatoren
waar u mooi uitzicht heeft o.a. op de kasteelruïne
Valkenburg. Deze is gebouwd rond 1200 en is de enige
hoogteburcht van Nederland).
Negeer meteen zijpad rechts omlaag. Aan de 3sprong bij wegwijzer gaat u RD (rood/blauw). Let
op! Na 200 m gaat u R het bospaadje omlaag.
Bijna beneden aan de 4-sprong neemt u het tweede
pad L
(rood/blauw) omlaag. (U passeert een
luchtafvoerkoker). Loop het trapje omlaag en ga dan
R verder het pad omlaag. Beneden komt u bij grot
Mergelrijk, die zeker een bezoekje waard is! Er zijn
prachtige mergelsculpturen te zien.
6. Steek voorzichtig via zebrapad de doorgaande weg
over. Steek dan RD (blauw/rood) de parkeerplaats
over en loop het trappenpad 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
loop RD de 2 stalen trappen omhoog.
(Als dit hek gesloten is, loop dan het alternatief, zie
laatste alinea).
**** Boven loopt u RD (rood) verder over het
bungalowpark Landal Kasteeldomein de Cauberg.
Aan de 3-sprong voor groot gebouw (huisnr. 50) gaat
u R (Philippe Gilbert Allee). Via de hoofdingang
verlaat u het mooie bungalowpark en ga dan meteen
R (rood) over het trottoir.
(U bent nu op de beroemdste berg van Nederland
namelijk de Col du Cauberg. 12 %. Hoogte 134 m (zie
bord rechts naast ingang bungalowpark)).
Na 30 m steekt u de doorgaande weg over loopt u RD
over het trottoir langs de asfaltweg, die meteen naar
rechts buigt. (U verlaat hier de rode route),
7. Na 250 m bij hoge afrastering gaat u L door het
hekje en volg het pad met rechts de afrastering van
het Holland Casino terrein. Een eindje verder loopt
het pad langs een steile helling. Aan de 3-sprong, met
links een trappenpad, gaat u RD (geel). Let op! Na
150 m gaat u bij 2 rechts staande
gele
wandelmarkeringspaaltjes L over het bospaadje, dat
even verder rechts omlaag buigt. Boven aan de Tsplitsing gaat u L over de bosweg. Aan de 3-sprong
gat u L het smallere pad omlaag. Vlak daarna
beneden aan de T-splitsing voor luchtschacht gaat u
L omlaag.
(Hier in het bos staan meerdere ontluchtingskokers. Deze
zijn aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door de
Duitse bezetter gebouwd i.v.m. het aanleggen van een
ondergrondse
“fabriek”
in
de
mergelgrotten
(Heidegroeve). In het bos staat ook nog een grote bunker
van waaruit de verwarming van de onderaardse “fabriek”
werd geregeld.
De weg buigt scherp rechts omlaag. Bij het links
gelegen museum Romeinse Katakomben en nauwe
ijzeren doorgang loopt u RD verder omlaag met bijna
beneden rechts van u de ingang van de Heidegroeve,
een voormalige ondergrondse mergelsteengroeve/
Philips “fabriek” (zie infobord). Beneden bij de
voormalige gebouwen van de
bierbrouwerij de
Leeuw (1921) gaat u R over de klinkerweg.
(Als u hier L over de smalle asfaltweg gaat en even
verder R brede trap omlaag loopt, dan komt op het terrein
van het grote sport- en vrijetijdscentrum genaamd
'Par'course' met o.a. een zogeheten Food Experience
Centrum voor streekproducten en een hotel met speciale
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voorzieningen voor fietsers. Ook is er een 'Experience
Center' van Shimano waar producten op het gebied van
fiets-, roei- en hengeltechniek worden getest).
U passeert meteen rechts het rijksmonument
prehistorische vuursteenmijn Valkenburg met op de
leuning een tijdbalk. Meteen daarna aan de 3-sprong
met aan de zijkant van twee woningen oude reclame
muurschilderingen loopt u RD. Na circa 100 m gaat u
bij wegwijzer en bij twee mergelpilaren (huisnr. 51 A)
schuin R de klinkerweg omhoog, die vlak daarna naar
rechts buigt richting Kuurpark/ Openluchttheater. (U
kunt bij de twee pilaren ook de trap omhoog lopen). Aan
de 3-sprong gaat u L. Meteen daarna bij de ingang
van het Openluchttheater gaat u bij infobord
“kuurpark Cauberg” L het brede trappenpad omhoog.
(Dit is het oudste openluchttheater van Nederland dat in
1916 werd gebouwd naar een ontwerp van de beroemde
architect Pierre Cuypers).
Boven gaat u L de stenen trap omhoog.
(Als u hier 20 m RD loopt, dan heeft u mooi zicht op het
openluchttheater).
Loop RD het asfaltpad omhoog. Aan de T-splitsing
gaat u L Negeer zijpad rechts. Bij 2 zitbanken en het
kunstwerk “for a broken lion” loopt u RD.
(Hier heeft u mooi zicht op het boven gelegen Holland
Casino gebouw).
Via het hek verlaat u het kuurpark. (Is het hek gesloten,
ga dan door het hek dat open is). Vervolgens gaat u
meteen L het trappenpad omlaag.
Beneden bij
zitbanken gaat u R de brede trap omlaag.
(Links ziet u het voormalige protestants kerkje (1891)).
Aan de klinkerweg gaat u R. Meteen daarna aan de 3sprong loopt u RD met rechts van u de prachtige
monumentale Villa Alpha (huisnr. 43), die in 1882
werd gebouwd. (Links van de villa (nr. 41) staat het
mooie voormalig koetshuis).U passeert enkele
souvenirwinkels. Aan de doorgaande weg gaat u R
omhoog. Meteen daarna aan het Grendelplein gaat u
R omhoog en u komt meteen bij Grand Café C’est la
Vie, de sponsor van deze wandeling, waar u nog iets
kunt eten of drinken. De uitbater verneemt graag wat
u van de wandeling vond.
Alternatief afgesloten hek
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 Ysplitsing gaat u L (rood) en u passeert meteen rechts een
zitbank en vijver. Bij speeltuintje gaat u L (rood) het
klinkerpad omhoog. Loop bij de vakantiewoningen van
het bungalowpark Landal Kasteeldomein De Cauberg RD
tussen de vakantiewoningen door. Bij de stalen trap gaat
u R omhoog. Ga nu verder bij **** in punt 6)

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.

