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Tijdens deze leuke en gemakkelijke wandeling rond Valkenburg wandelt u meteen een leuk paadje omlaag 
naar een kleine woonwijk en dan volgt u een mooi pad naar een droogdal met grote hoeve. U loopt  een 
pad omhoog en dan wandelt u naar De Kluis met Statieweg. U volgt een prachtig panoramapad langs 
mergelrotsen met mooi uitzicht op Oud Valkenburg en dan loopt u omlaag naar de Geul en de “3 beeldjes”. 
U loopt langs Kasteel Oost door het kasteelpark en dan wandelt u langs de Geul naar het leuke centrum 
van Valkenburg waar u kunt pauzeren bij Bistro Bar De Michiel. Via een hol pad loopt u weer omhoog naar 
het hotel.  
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startpunt:  Hotel – B&B De Karsteboom, Nieuweweg 76, Valkenburg. 
Even verder (150 m) aan de stijgende doorgaande weg (Emmaberg)  richting Hulsberg zijn gratis parkeerplaatsen.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,62 km  2 uur  83 m  126 m 
 

 
 

998. VALKENBURG 8,6 km 
 

1. Met uw rug naar het hotel gaat u R. Voorbij huisnr. 
92 gaat u R 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. Vlak 
daarna gaat u boven aan de T-splitsing in de 
Valkenburgse wijk Hekerbeek 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.   
 

2. 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. V.l.n.r. 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 L de smalle asfaltweg omhoog. Vlak 
voordat de asfaltweg  naar rechts buigt, gaat u voor 
zitbank L het pad, gelegen tussen afrasteringen, 
omhoog.  
 

(Bijna boven heeft u achteromkijkend prachtig  uitzicht 
over het Geuldal. Links beneden ziet u de witte 
carréhoeve Euverem).   
 

Boven op de Goudsberg gaat u bij veldkruis en de 
plek waar een Romeinse wachttoren heeft gestaan 
(zie infobord) R (blauw) over de veldweg.  
 

(Hier staan links beneden op het grasveld 
picknickbanken.  
 

De route volgend ziet u bijna aan het eind van de veldweg 
links in de verte de hoogstgelegen woontoren van 
Nederland (Parc Imstenrade)).  
 

Aan de smalle asfaltweg gaat u R  (rood/blauw) met 
even verder links van u weer schitterend uitzicht.  
Aan de 4-sprong  bij picknickbank gaat u L over de 
veldweg, die een dalende veldweg wordt met rondom 
mooi uitzicht.  
 

(Hier staat de kruisweg op de Schaelsberg  (zie infobord). 
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 even RD loopt, dan komt u bij 
de kluis op de Schaelsberg  (zie infobord voor de kluis).  
 

Voor uitgebreide info over de kruisweg en kluis zie laatste 
alinea).  
 

3. Waar rechts de afrastering van weiland eindigt, 
gaat u R de veldweg omlaag met links van u 
bungalowpark Schin op Geul. Aan de T-splitsing 
gaat u R over het brede graspad richting 
mergelwand met links van u schitterend uitzicht.   
 

(U passeert twee zitbanken waar u van het schitterend 
uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid-Limburg kunt 
genieten. Bij de tweede zitbank passeert u de 
hooggelegen mergelgrot in de Däölkesberg (zie 
infobord)).  
 

Het pad buigt naar links en wordt een dalend pad. 
Beneden voorbij draaihekje gaat u R (rood) over het 
pad met links even de spoorlijn.   
 

(U passeert rechts een restant van de kalkoven 
Schaelsberg waar kalksteen werd gebrand). 
 

Waar na 50 m het pad naar rechts buigt, gaat u L het 
pad omlaag. (U verlaat hier de rode route). Volg nu het 
dalende en stijgende smalle pad parallel aan de links 
beneden gelegen spoorlijn. Na 400 gaat u aan 4 -
sprong L (groen) de grind- bosweg omlaag. Beneden 
steekt u via brug de spoorlijn Maastricht Heerlen 
over. Negeer meteen na brug bij zitbank zijpaadje 
rechts en loop RD (groen) het holle bospad omlaag. 
Beneden gaat u R over het brede pad.  
 

(Als u hier 20 m L gaat, dan komt bij zitbanken en 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).  
 

Negeer zijpaden blijf dit brede pad langs de 
meanderende Geul, het snelst stromend riviertje van 
Nederland,  RD (geel/groen/rood) volgen.  
 

(Na 300 m passeert u links 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 bombardementen op Keulen en was 
opgestegen van de Engelse basis Breighton.  
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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). 
 

4. Voorbij afsluitboom en het rechts gelegen 
geologisch monument groeve kasteel Oost (zie 
infobord) gaat u meteen L (rood/groen/geel) over de 
parkeerplaats .Aan de 4-sprong, met links een wit 
bruggetje over de Geul, gaat u R (rood)  met rechts 
van u een speeltuin.  Aan de 3-sprong bij zwerfsteen 
loopt u RD (rood) en via hek loopt u het kasteelpark 
binnen.   
 

(Als u aan deze 3-sprong R gaat, dan komt u bij het 
knusse wandelcafé ’t Koetshoes.  
 

s hek van het kasteelpark gesloten, ga dan hier R. Bij ‘t 
Koetshuis gaat u L over de asfaltweg. Negeer zijweg 
rechts omhoog. Tegenover betonnen trappenpad gaat u L 
over de smalle asfaltweg en u passeert rechts het 
sportcomplex van V.V. Walram. Negeer zijpaden. Via 
smalle brug steekt u de Geul over. Ga dan verder bij**** 
in punt 5).   
 

Aan de 4-sprong loopt u RD met rechts van u de 
achterkant van kasteel Oost. 
 

(Het huidige okerkleurige in mergel opgetrokken gebouw 
dateert uit 1840).   
 

Bij zonnewijzer loopt u RD.  Aan de kruising gaat u L 
langs de zitbank. Meteen daarna aan de volgende 
kruising gaat u R en u passeert een beeld van een 
stenen leeuw.  Aan de T-splitsing voor afrastering 
gaat u R en via de volgende poort verlaat u het 
kasteekpark. Ga nu  L over de smalle asfaltweg met 
rechts van u de voetbalvelden van V.V. Walram. (Een 
eindje verder is links in het kasteelpark een dierenparkje).   
 

5. Aan de 3-sprong RD en via smal bruggetje steekt u 
de Geul over. **** Ga dan R (groen/zwart) over het pad 
met rechts de meanderende Geul.  Negeer zijpaden 
links. Steek bij brug via zebrapad de doorgaande weg 
over  en volg het klinkerpad RD verder langs de Geul. 
Aan de 3-sprong bij sluishuisje, vistrap en 
sluisbruggetje  (Walramstuw/zie infobord) gaat u L over 
het klinkerpad verder langs de Geul.  
 

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

Voorbij de mergelboog en bij de “oude” 
reclamemuurschildering “Jurgens’ Solo margarine” 
op gevel loopt u RD met rechts een mergelmuur en de  
aan de eredienst onttrokken grote kerk en links de 
grote parkeerplaats.   
 

(De mergelmuur is gebouwd 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 het einde van het plein loopt u RD (Bogaardlaan) 
door de voetgangerszone met rechts de Geul.  Negeer 
zijweg links.  (Hier heeft u bij uitkijkpunt mooi uitzicht op 
de Geul). Aan de 4-sprong bij Geulburg en mooie  

Geulpoort gaat u RD (Sint Nicolaasplein) verder langs 
de Geul.  (Als u hier R onder de poort en de brug over 
loopt komt u links bij Bistro Bar de Michiel, sponsor van 
deze wandelgids, waar u fijn kunt pauzeren).    
 

(De in 2014 gebouwde Geulpoort is een reconstructie van 
de waarschijnlijk rond 1300 gebouwde stadspoort. Deze 
werd in 1644 door de Spaanse overheerser grotendeels 
vernield. Het laatste restant van die stadspoort werd in 
1792 afgebroken. Links van de poort was de wasplaats, 
waar ook de laatste nieuwtjes werden uitgewisseld).  
 

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 bezichtigen. De toren van de H.H. Nicolaas en 
Barbarakerk is gebouwd rond 1250  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 weer 
over.  
 

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

Steek nu het pleintje over.   
 

Aan de T-splitsing met rechts boven een “oude” 
muurreclame van “Van Nelle’s pakjes koffie” gaat u 
R. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij het 
voormalige hotel Casino (huisnr. 2)  L (Lindenlaan).  
 

(Vlak daarna passeert u links het waterrad van de 
Fransche Molen (1804), die gelegen is aan de molentak 
van de Geul. De watermolen word zo genoemd omdat de 
bouwer r Bertrand Loisel  van oorsprong van Franse 
afkomst was). 
 

Aan de 3-sprong bij voormalig P.T.T postkantoor gaat 
u RD door de prachtige lindelaan.   
 

6. Steek boven bij verkeerslichten via zebrapad de 
voorrangsweg over en loop RD (Nieuweweg) omhoog. 
Negeer zijwegen en steek de spoorwegovergang 
Maastricht–Heerlen over. Meteen voorbij de 
spoorwegovergang gaat u L (Kloosterweg).  
 

(Rechts ziet u de prachtige met mergelblokken gebouwde 
Villa Jacaba (no.4).  
 

Schuin links voor u ziet u het rijksmonumentale 
treinstation Valkenburg. Het uit 1854 stammende gebouw 
is het oudste nog in gebruik zijnde stationsgebouw van 
Nederland).  
 

Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R 
(blauw/Kloosterweg). Aan de 4-sprong bij muurkruis 
gaat u bij verbodsbord R (blauw) over de asfaltweg, 
die meteen een bosweg wordt. Aan de 3-sprong gaat 
u RD verder omhoog. Let op!  Boven meteen voorbij 
het bord “einde parkeerzone” gaat u R over het 
klinkerpad en steek de doorgaande weg  over.  
Ga dan R en u komt weer bij het hotel, de sponsor 
van de wandeling.   
 

Mocht u bij Hotel B&B de Karsteboom iets willen drinken - 
in de lounge of prachtige achtertuin – dan gaarne even 
aanbellen aangezien de voordeur niet altijd openstaat. 

  



  blz 4 van 4 

 

Kruisweg/kluis 
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.  
 

Als u aan de 4-sprong even RD loopt, dan komt bij de kluis op de Schaelsberg. Van 1688 tot 1930 hebben 16 kluizenaars 
in deze kluis gewoond. De eerste was de Franciscaner pater Laurentius Ploumen, die in het voorjaar van 1688 de sobere 
kluizenaarswoning, een aangepaste jachthut, betrok. Toen kluizenaar Arnoldus Haesen rond 1750 de kluis bewoonde is 
het een bedevaartplek geworden. De weg er heen werd al vrij snel der Sjaasbergergank genoemd.  Mensen uit de wijde 
omgeving gingen jaarlijks op bedevaart naar de kluis.  Door de tocht naar de kluis te maken hoopten zij voor zichzelf en 
voor het vee een goede gezondheid te verkrijgen. Vroeger gebruikte de kluizenaar het klokje van de kapel om de 
dorpelingen beneden in het Geuldal te waarschuwen dat zijn voorraadkast leeg was. Er was altijd wel iemand onderweg 
om de heremiet eten te brengen. In ruil daarvoor bad de kluizenaar in de kapel van de Kluis voor hem. Elke jaar wordt hier 
op de laatste zondag van juni (aanvang 10.uur) de Sjaasbergergank gehouden, die op de erfgoedlijst van Unesco staat). 
 
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.   

 


