
 

 

976. VALKENBURG 9,8 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 
 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 4 

 

 

 
 

Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u even langs de Geul en dan loopt u de Schaelsberg 
omhoog. Daarna loopt u omlaag naar de Geul en dan passeert u het mooie kasteel Schaloen. Via leuke 
paadjes en door weilanden komt u in Schin op Geul waar u bij café ‘t Graefke kunt pauzeren. De terugweg 
volgt u een pad langs de spoorlijn en dan loopt u weer de Schaelsberg omhoog naar  de 
kluizenaarswoning met kapel. U daalt een veldweg af naar de afgelegen hoeve Euverem en wandelt door 
een mooi rustig dal. Via verrassend paadje komt u weer in Valkenburg waar aan het eind een fijn terras is.   
 

Startadres: Bed and Breakfast - Restaurant De la Ruïne, Neerhem 2, Valkenburg. 
U kunt betaald parkeren op parkeerplaats Geulpark, Oud-Valkenburgerweg 12 Valkenburg. Vanaf de parkeerplaats 
gaat u R (Neerhem). I.v.m. betaald parkeren kunt u de wandeling ook starten bij restaurant Op de Beek, Hoogbeek 
12, Schin op Geul en pauzeren bij De la Ruïne. Bij gebruik van een consumptie mag u gratis de parkeerplaats 
gebruiken. Meld wel even binnen dat u de auto geparkeerd hebt, dan weet men van wie deze is). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,78 km  2.20 uur  83 m  137 m 
 

 
 

976. VALKENBURG 9,8 km 
 

1. Met uw rug naar het restaurant gaat u L onder de 
Berkelpoort (zie infobordje) door. Meteen daarna gaat 
u R (Hovetstraat). Negeer zijweg links. Aan de 
asfaltweg gaat u R (Palankastraat). Aan de rotonde 
met het kunstwerk “La Victoire”, een fietsende 
wielrenner waar van de fiets alleen het stuur is 
afgebeeld, gaat u L. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u 
RD. Meteen daarna steekt u R via het zebrapad de 
doorgaande weg over en loopt u RD (groen/zwart) 
over het  grindpad met links van u de meanderende 
Geul.  Negeer zijpaden rechts. Steek dan L (rood) via 
het  bruggetje de Geul over.  Negeer zijpaden en loop 
RD over het brede asfaltpad met links van u het 
sportcomplex van V.V. Walram.   
 

(Als u meteen R gaat, dan loopt u een dierenparkje 
binnen. Via dit dierenparkje komt u meteen bij de  
achtertuin van het okerkleurige in mergel opgetrokken 
Kasteel-Oost. Het huidige gebouw dateert uit 1840). 
 

Aan het einde van het pad gaat u R over de asfaltweg. 
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong L omhoog en 
loop onder het spoorwegviaduct door. Meteen daarna 
gaat aan de 4-sprong voor woning  R (groen/blauw) 
het (voet)pad omhoog, dat een eind verder naar links 
buigt. (negeer voetpad rechts) 
 

2. Boven aan de 3-sprong bij oriëntatiebord en 
zitbanken gaat u R.  
 

(U passeert meteen links het gedenkteken ter 
gedachtenis van Piet Frijns uit Schimmert, die hier op 21-
jarige leeftijd op 19-7-1965 slachtoffer werd van zinloos 
geweld).  
 

Beneden aan de 3-sprong gaat u L en volg het bospad 
met rechts beneden van u de spoorlijn Maastricht-
Heerlen. Negeer bij afsluitboom trappenpad links 
omhoog en volg RD het stijgende pad. Negeer 
zijpaden. Aan de 4-sprong gaat u scherp R (groen/wit-
rood) omlaag langs een zitbank. Via de spoorbrug 
steekt u de spoorlijn over. Meteen daarna bij zitbank 
gaat u RD (geel/groen/wit-rood) het holle bospad 
omlaag. Beneden gaat u L. Meteen daarna steekt u bij 

zitbanken en de Calvariegroep (1739) R (geel/rood) 
via het witte bruggetje de Geul 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 brede pad door de  prachtige beukenlaan 
met rechts zicht op kasteel Schaloen.  
 

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

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

(Bij de ingang van het kasteel kunt u via het infobord 
meer te weten komen over de geschiedenis van het 
kasteel).  
 

In de lindelaan passeert u rechts achtereenvolgens 
de watermolen “Sjaloen meule” (zie infobord) en de 
kasteeltuin Oud-Valkenburg (een bezoekje waard). 
Steek de voorrangsweg over en ga bij verbodsbord 
RD (geel) over de veldweg.  
 

3. Meteen voorbij de grote hoeve en haag gaat u L het 
pad omhoog met links van u de hoeve en haag.  (De 
grote mergelschuur van deze voormalige hoeve dateert 
uit 1775).  Aan de 4-sprong gaat u RD over het 
graspad gelegen tussen twee hagen.  
 

(Als u hier L gaat, dan komt u langs het leuke terras Het 
Valkennest en iets verder komt u bij het mooie 11e 
eeuwse Johannes de Doperkerkje in Oud-Valkenburg. Als 
u links van het kerkje  100 m de doodlopende weg 
omlaag loopt, dan heeft u aan het einde van de bomenrij 
prachtig uitzicht op het middeleeuws omgracht kasteel 
Genhoes, dat op privé terrein ligt).  
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Een eind verder buigt het pad naar links.  Steek de 
doorgaande weg over en ga R over het trottoir. 
Negeer zijweg rechts. Vlak daarna gaat u in Schin op 
Geul bij wit wegkruis L (Veeweg) over de 
doodlopende weg. Aan de 3-sprong bij zitbank en 
veerooster gaat u R over de veldweg. Na 100 m gaat u 
L over het pad langs 4 oude prachtige holle wilgen. 
Bij draaihekje (stegelke) buigt het pad rechts door het 
weiland/grasland.  Via stegelke loopt u het een 
weiland in en ga dan meteen L door het weiland. Via 
bruggetje met draaihekjes steekt u een zijtak van de 
Geul over en volg het (grind)pad dat meteen bij 
zitbank naar rechts buigt.   Volg nu RD het grindpad 
met een eindje verder links van u het sportcomplex 
van S.V. Geuldal (Strucht/Wijlre) 
 

4. Aan de T-splitsing bij wegkruis in Schin op Geul 
gaat u R. Aan de kruising gaat u L (Warande).  
Negeer zijweg rechts. Aan de kruising bij 
verkeersspiegel gaat u R (Breeweg). Negeer alle 
zijwegen.  Aan de voorrangsweg voorbij links 

staande bijzondere Engelbewaarder “kapel” (1950) en 

bij zitbanken en het beeld van frater Venantius, de 
zingende frater van Wim Sonneveld, gaat u L. 
Negeer zijweg rechts richting Keutenberg en via de 
brug met de mooie met Kunradersteen gebouwde 
muurtjes steekt u de Geul over. Let op! Voorbij 
huisnr. 149 gaat u L over het klinkerpad/weg.  
 

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

(Hier ligt  restaurant Op de Beek, een mooie pauzeplek 
met een prachtig achterterras. De route volgend passeert 
u links (nr.17) de mooie rijks monumentale carré hoeve 
“Nieuw Hoogbeek” (1830)). Het teken boven de sluitsteen 
is een bewijs dat de boerderij tegen brand verzekerd was. 
Meteen voorbij de hoeve heeft u links mooi uitzicht o.a. 
op de Sousberg). 
 

Aan de 4-sprong bij de rechts hoger gelegen oude 
school/Bistro Bie Jeanneke  (1870/zie infobordje aan 
muur) en bij wegkruis, zitbanken en het bronzen 
beeld van een harp spelende Orpheus loopt u RD 
(Kerkplein/rood/geel/zwart) omhoog. U passeert 
rechts de H. Mauritiuskerk.  
 

(U kunt via de trappen omhoog lopen naar de kerk. De H. 
Mauritiuskerk is één van de oudste kerken van Limburg. 
Zie infobord beneden rechts naast trappen. Aan de zijkant 
van de kerk staan enkele zeer oude grafstenen).  
 

Negeer doodlopende weg rechts (Kerkewegje)  
omhoog en loop RD (Graaf) omlaag. Aan de 3-sprong 
bij wegkruis en woning met rondom veel “oude” 
landbouwwerktuigen gaat u R (Walem) omhoog en 
loop onder het spoorwegviaduct door. 
 

(Als u hier aan de 3-sprong RD loopt dan komt u na 150 
m bij het café Trattoria ’t Graefke, een leuke pauzeplek 
met terras). 
 

Vlak na het spoorwegviaduct gaat u bij picknickbank 
en grote zwerfkeien L (rood) de doodlopende weg 
omhoog langs het bungalowpark Schin op Geul.  
 

(Rechts ligt Party & Bowlingcentrum Schin op Geul met 
leuk terras voor een pauze)   
 

Boven bij parkeerplaats loopt u RD (rood) over het 
smalle met links de  spoorlijn. Negeer spoortunneltje 
links en volg het pad verder RD parallel aan de 
spoorlijn Maastricht - Heerlen. (Boven ziet u rechts de 
mergelgrot in de Däölkesberg).Negeer bij draaihekje 
zijpad rechts omhoog en loop RD (rood) over het pad 
dat vlak daarna naar rechts buigt. Waar na 50 m het 
pad weer naar rechts (rood) buigt, negeert u zijpaadje 
links omlaag  loop dan RD (rood) via het lange 
trappenpad, dat even verder begint,  de Schaelsberg 
omhoog. Boven buigt het pad naar links. Vlak daarna 
gaat u R (rood)  en u ziet de ingang van de Kluis 
(1690).  
 

(De kluis op de Schaelsberg is de meest schilderachtige 
van alle Nederlandse kluizenarijen. De laatste kluizenaar 
vertrok in 1930. De kluis is vrij te bezichtigen, zeker doen, 
er zijn beperkte openingstijden kijk op info bord aan de 
ingang )  
 

Voorbij de Kluis gaat u R (groen/rood) het brede pad 
omhoog en u passeert rechts de kruisweg.  
 

(U kunt hier een rondje lopen langs de Kruisweg. (Achter 
statie 7 en bij groot houten beeld van kluizenaar staan 4 
bankjes en “tafeltjes”, een genietplekje met schitterend 
uitzicht. Wie sjoen os Limburg is……   
 

De kruisweg werd in 1843 gesticht door pastoor 
Loomans. De kruisweg 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 geconfronteerd werd). 
 

6. Aan de 4-sprong bij afsluitboom gaat u L 
(blauw/groen) over de bosweg. Een eindje verder 
verlaat u weer het bos. (Hier heeft u rechts weer 
prachtig uitzicht (afhankelijk van beplanting akker)). Aan 
de 3-sprong gaat u R de veldweg omlaag richting 
hoeve Euverem. Beneden bij de hoeve gaat u L met 
links een meidoornhaag en rechts een akker en loop 
even verder RD over het brede graspad. (Rechts ziet 
u de witte carréboerderij Euverem). Aan de smalle 
asfaltweg gaat u L omlaag. Negeer bij zitbank zijpad 
scherp rechts omhoog en volg RD de dalende 
smalle asfaltweg door het droogdal. Waar de smalle 
asfaltweg naar links buigt, gaat u R het (gras)pad 
omhoog dat boven een dalend hol 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).  
 

Aan de 3-sprong bij bijzonder veldkruis loopt u RD 
(blauw) verder omlaag. Loop onder het 
spoorwegviaduct door en ga dan R (blauw) over de 
asfaltweg.    
 

7. Meteen daarna bij huisnr. 25 gaat u L de klinkerweg 
omlaag met voor u de Wilhelminatoren. Loop dan de 
brede  trappen omlaag.  
 

(Hier ligt rechts het voormalige klooster van de zusters 
Franciscanessen (1883)).  
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Beneden aan de doorgaande weg gaat u L. Steek vlak 
daarna bij Residence De Wiegert het zebrapad over 
en loop RD  (van Tillstraat) over de eenrichtingsweg.  
Aan  de kruising gaat u RD (van Tillstraat).  Aan de T-
splitsing gaat u L. Meteen daarna steekt u R via 
bruggetje de molentak van de Geul over.  Ga nu 
meteen L over het klinkerpad met links de molentak. 
U steekt de vistrap en het sluisbruggetje  over 
(Walramstuw/zie infobord). Meteen daarna gaat u R met 
rechts van u de Geul. 
 

(Op het sluishuisje met muurkruis is een fraaie schildering 
aangebracht met de afbeelding van de H. Barbara).  
 

Meteen voorbij de  “oude” reclamemuurschildering 
op gevel en bij hotel Walram gaat u L (Walramplein) 
met rechts van u de grote parkeerplaats.  

(Hier bij hotel Walram staat op het grote plein een 
mergelmuur, die gebouwd is op de plek van de oude 
vestigingsmuur. Bij het begin 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).   
 

Aan de 4-sprong RD. Aan het einde van de 
parkeerplaats loopt u RD over de stoep. Daarna loopt 
u RD  (Hovetstraat). de voetgangerszone binnen. 
Negeer zijweg rechts. Aan de T-splitsing gaat u L 
onder de Berkelpoort door en dan komt u rechts weer 
bij het startpunt. 

   
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.   
 


