702. VALKENBURG 11,4km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u eerst een leuk stuk langs de Geul en
dan klimt u de Daölkesberg omhoog vanwaar u een mooi uitzicht heeft. Dan loopt u door velden langs de
Buurtschappen Walem en Koulen naar de rand van Klimmen waar u kunt pauzeren bij Rustpunt Achterum.
De terugweg gaat over veldwegen met mooie uitzichten en dan door een prachtig dal omlaag naar
Valkenburg. Aan het eind is een sfeervolle brasserie met ruim terras.
Startpunt: Brasserie De Stationnerie, Stationsstraat 10, Valkenburg
(Voor het station is een (betaalde) parkeerplaats.
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Gps afstand: 11400m
Looptijd: 2.30 uur
Hoogteverschil: 69m

702. VALKENBURG 11,4km
1. Met uw rug naar de brasserie en treinstation
gaat u L. Steek de kruising via het zebrapad over
en loop RD over de doodlopende weg, die voorbij
het politiebureau een smalle asfaltweg (fietspad)
wordt, RD parallel aan de spoorlijn HeerlenMaastricht. Aan de T-splitsing bij spoorwegviaduct
gaat u R (Hekerbeekstraat) omlaag. Negeer zijweg
links omhoog. Aan de kruising met verkeerslichten
gaat u L (blauw) over het trottoir. Waar de
doorgaande weg naar rechts buigt, loopt u RD
(blauw/groen) over de doodlopende weg en
passeert rechts verpleeghuis Valkenheim. Aan het
einde van het voetbalveld en tegenover stenen
trappenpad, gaat u R over de smalle asfaltweg met
rechts van u de voetbalvelden van V.V. Walram.
Negeer ingangen links van kasteelpark. Aan de 3sprong RD en via smal bruggetje steekt u de Geul
over. Meteen daarna gaat u L (rood/groen/zwart)
over het pad met links van u de Geul. (Hier ziet u
links aan de overkant van de Geul het okerkleurige in
mergel opgetrokken Kasteel-Oost. Het huidige
gebouw dateert uit 1840). Aan de 3-sprong bij
wegwijzer gaat u RD verder langs de meanderende
Geul. Negeer zijpaden rechts. (De 58 km lange
Geul, het snelst stromend riviertje van Nederland,
ontspringt in het Belgische gehucht Lichtenbusch nabij
de Duitse grens. Het riviertje mondt uit in de Maas
nabij Bunde tegenover het gehucht Voulwames).
2. Steek bij zitbank L het witte bruggetje over.
Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong R
(groen/geel/rood) over de parkeerplaats. Aan de
T-splitsing bij zitbank en het geologisch
monument groeve kasteel Oost (zie infobord)
gaat u R. Meteen daarna wordt bij afsluitboom de
asfaltweg een mooi pad met rechts van u de
meanderende Geul. Negeer tegenover de Sint
Jansbron
en
bij
het
bordje
“Genhoes
Schaelsberg” trappenpad links omhoog. (Een
eindje verder passeert u rechts, tegenover een
liggende beukenboom waar meestal mooie bloemen
in staan, 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). Negeer zijpad scherp links omhoog.

Meteen daarna bij zitbanken, bruggetje en de
Calvariegroep (1739) loopt u RD verder langs de
Geul. (Dit punt met de Calvariegroep is in deze
contreien beter bekend onder de naam “de drie
beeldjes”. In de boom links naast de brug is een
beeldje te zien dat in de boom is vastgegroeid). Vlak
daarna aan de Y-splitsing gaat u L (geel) het holle
bospad omhoog. Volg boven het pad parallel aan
de spoorlijn en steek bij zitbank voorzichtig de
spoorwegovergang over. (Hier bij zitbank heeft u
beneden mooi uitzicht op de meanderende Geul, de
witte kasteelhoeve Genhoes, kasteel Genhoes en op
e
het uit de 11 eeuw stammende Johannes de Doper
kerkje in Oud-Valkenburg). Aan de overkant van de
spoorlijn gaat u R en ga dan meteen L (geel) via
het draaihekje het pad omhoog langs een
infobord. Boven buigt het pad naar rechts. (Hier
passeert u de hooggelegen mergelgrot in de
Däölkesberg (zie infobord). Hier staat een zitbank
waar u kunt genieten van het uitzicht over het vijf
sterren landschap Zuid-Limburg. Een eindje verder
passeert u nog een zitbank). Aan de 3-sprong gaat
u RD met rechts van u bungalowpark Schin op
Geul. Boven aan de T-splitsing gaat u R (geel) de
veldweg omlaag. Beneden gaat u RD (geel) over
de asfaltweg.
3. Aan de T-splitsing in Walem gaat u L
(zwart/rood) omhoog. (Tegenover huisnr. 19
passeert u links een oude waterput. Zie infobord aan
muur). Tegenover huisnr. 21 gaat u R over de
asfaltweg, die even verder een veldweg wordt. De
veldweg buigt bij regenwaterbuffer Koulen naar
rechts en loop dan even verder het graspad via
twee brede draaihekken omhoog. (Kijk omhoog
lopend ook nog even achterom). Boven, vlak voor
de asfaltweg, buigt het pad naar links. Aan de
asfaltweg loopt u RD (geel). (Even verder passeert
u rechts een picknickbank. Nog een eindje verder ziet
u rechts beneden de Theresia kerk (1932) in
Ransdaal, die door de parochianen zelf is gebouwd
met Craubergersteen, hardsteen en mergel. In de
verte ziet u de hoogstgelegen woontoren van
Nederland (Parc Imstenrade)). Aan de kruising bij
wegwijzer in het buurtschap Koulen gaat u L
(Walemerweg). (Kijk hier even naar de tekst boven
de voordeur van huisnr.1). Na 150 m. bij
picknickbank gaat u R over de veldweg, die even

verder een dalende holle veldweg wordt. Beneden
aan de 3-sprong bij regenwaterbuffer gaat u R
(rood) over de veldweg. (Rechts ziet u het
buurtschap Termaar en links de kerk in Klimmen).
Aan de bosrand neemt u het eerste
asfaltpad/voetpad L (geel). Aan de 3-sprong gaat
u L (geel) omhoog. (Als u hier 20 m. RD loopt, dan
komt u bij een mooie waterpoel).. Boven voorbij
lunchroom Rustpunt Achterum, een mooie
pauzeplek, volgt u de asfaltweg naar rechts. Aan
de T-splitsing gaat u L en u verlaat Klimmen.
Loop na 10 m. voorbij de verkeersdrempel over
het linksgelegen pad achter de haag, evenwijdig
aan de doorgaande weg. (Hier heeft u rondom
weer mooi uitzicht o.a. rechts op de watertoren in
Schimmert).
4. Bij breed ijzeren hek gaat u R (geel) over de
veldweg en volg nu geruime tijd deze dalende
veldweg. Beneden in het buurtschap Heek gaat u
aan de voorrangsweg L over het fietspad. Na
200 m. gaat u bij 2 ijzeren hekken L over de
veldweg met links van u een regenwaterbuffer.
(Hier ziet u rechts aan de doorgaande weg de grote
rijksmonumentale carréhoeve de Heek, eens
eigendom van het adellijk vrouwenstift van Sint
Gerlach in Houthem. De achtergevel stamt uit 1658).
Volg geruime tijd deze stijgende veldweg. Boven
aan de asfaltweg gaat u L. Vlak daarna gaat u R
(blauw) over de veldweg. Meteen daarna boven
op de Goudsberg vóór veldkruis en de plek waar
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een Romeinse wachttoren heeft gestaan (zie
infobord) gaat u R door het klaphek en loopt u het
pad met mooi uitzicht omlaag. (Als u hier rechts
langs het klaphek loopt, dan komt bij enkele
zitbanken en bij een orientatiebord. De route volgend
ziet u omlaag lopend links beneden de witte hoeve
Euverem). Beneden bij zitbank gaat u R de smalle
asfaltweg omlaag. Waar deze weg naar links
buigt, gaat u R het (gras)pad omhoog. (Boven
heeft u 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).
Ga door het
spoorwegviaduct en ga dan R over de asfaltweg.
(Even verder passeert u links het voormalige klooster
van de zusters Franciscanessen (1883)). Aan de Tsplitsing bij muurkruis gaat u R omhoog. Voor
het spoorwegviaduct gaat u L het fietspad
omhoog. Het fietspad wordt een asfaltweg, die u
parallel aan de spoorlijn, RD volgt. Steek voorbij
politiebureau via het zebrapad de grote kruising
over en loop RD. U komt u weer bij de brasserie,
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen
of op het terras nog iets kunt eten of drinken. De
brasserie is gehuisvest in het rijksmonumentale
treinstation Valkenburg. Het uit 1854 met
mergelblokken gebouwde prachtige gebouw is
het oudste nog in gebruik zijnde stationsgebouw
van Nederland.
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