714. VALKENBURG 5km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Een prima en gemakkelijk ommetje om de omgeving van Valkenburg te verkennen. U wandelt eerst een
stuk door het leuke centrum van Valkenburg en dan loopt u het prachtige Geuldal binnen. Dan wandelt u
door het natuurgebied Ingendael waar u even naar het mooie Chateau St. Gerlach kunt lopen. Het laatste
stuk gaat langs de Geul, door weilanden en door het Odapark. Aan het eind is een terras bij het hotel of er
tegenover bij de Stationnerie.
Startpunt: Hotel restaurant Tummers, Stationsstraat 21, Valkenburg.
(Tegenover het hotel is een (betaalde) parkeerplaats).

Gps afstand: 5000m
Looptijd: 1 uur
Hoogteverschil: 18m
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.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl
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714. VALKENBURG 5km
1. Met uw rug naar de ingang van het hotel gaat u
R. Negeer meteen zijweg rechts omlaag. Aan de 4sprong bij ANWB-wegwijzer steekt u via het
zebrapad de voorrangsweg over en gaat u R
(Nieuweweg) omlaag. Beneden aan de T-splitsing
bij de verkeerslichten gaat u L en steekt u meteen
R via het zebrapad de doorgaande weg over. Loop
nu RD (Lindenlaan) de mooie lindelaan omlaag.
Negeer zijweg links. (Links bij huisnr. 23 passeert u
de leuke winkel en eetkamer Culitalia. Bij de brug over
de molentak van de Geul ziet u rechts het waterrad
van de Fransche Molen (1804). De molen werd in de
volksmond de Franse Molen genoemd omdat de
eerste eigenaar Fransman van geboorte was). Aan
de T-splitsing voor het monumentale Casino hotel
(1902) gaat u R. Meteen daarna gaat u L en steekt
u schuin links het pleintje over. Via het Old
Hickory bruggetje steekt u de Geul over. (Zie
infobord). Ga nu meteen R. (Als u hier RD langs het
Mariakapelletje (zie infobordje aan de rechter zijkant
van het kapelletje) loopt, dan komt u bij de ingang van
de H.H. Nicolaas en Barbara kerk. De mooie kerk is
te bezichtigen via de ingang onder de toren (1250)
Zie infobord bij ingang). Via de mergelboog loopt u
kasteelpark Den Halder binnen. (Hier staat rechts
kasteel Den Halder (zie infobord)). Even verder vlak
voor de uitgang van het park en bij het standbeeld
van een bok (bijnaam voor de inwoners van
Valkenburg) gaat u L over het pad dat evenwijdig
aan de doorgaande weg loopt. (Hier ziet u voor u
een oude muurreclame op de gevel van een woning.
Deze reclame is van vóór 1930. Links ziet u in de
e
e
oude walmuur (13 /14 eeuw) de Drenkporte. Deze
diende om het vee naar de Geul te leiden). Via de
trappen verlaat u het park. Steek de Halderstraat
over en steek vervolgens via het zebrapad de
drukke Wilhelminalaan over en ga L.
2. Vlak daarna neemt u de eerste weg R
(Plenkertstraat). Negeer alle zijwegen en blijf deze
weg, die later een doodlopende weg wordt, 1 km
RD volgen. (Achtereenvolgens passeert u links de
prachtige monumentale Villa Alpha (huisnr. 43), die in
1882 werd gebouwd. Links van de villa (nr. 41) staat
het mooie voormalig koetshuis. Dan passeert u links
het voormalige protestants kerkje (1891). Op de
zijgevel van nr. 51 (Rozenheuvel) staat weer een
mooie geschilderde muurreclame. Een eind verder
passeert u links het rijksmonument prehistorische
vuursteenmijn Valkenburg. Hier tegenover staan de
voormalige gebouwen van bierbrouwerij de Leeuw
(1921)). Aan de 4-sprong bij wegkruis en chalet
"Tivoli" (1934) gaat u via het klaphek RD
(geel/groen) over het (voet)pad richting Geulhem.
Negeer bij zitbank zijpad links omhoog. Aan de 3sprong, met boom in het midden, gaat u R (groen)

en even verder loopt u boven langs de Geul, het
snelst stromend riviertje van Nederland. Beneden
gaat u R en steekt u via smalle brug (Ingendaeler
brökske) de Geul over. (Hier staat aan de Geul een
zitbank, een mooi pauzeplekje. In de zomer ziet u hier
mogelijk Galloway runderen pootje baden). Volg dan
RD het graspad door het natuurgebied Ingendael.
(Mogelijk komt u hier grazende Galloway runderen
tegen). Negeer zijpaadjes. Aan de kruising met
breed graspad en bij rioolbuis loopt u RD. (U kunt
hier L naar de Sint Gerlachus kerk (1720) lopen (700
m.) waar u het prachtige barokke interieur kunt
bezichtigen. Via het mooie park waarin meestal
kunstwerken staan, komt u bij de kerk. Hier ligt ook het
prachtige
Château Sint Gerlach, een voormalig
klooster (uit circa 1200) waarin nu een restaurant is
gehuisvest. In het rode hotel Château Sint Gerlach
(1795/voormalige pachthoeve) hebben beroemdheden
zoals de Franse president François Mitterand,
George Bush president van de Verenigde Staten,
Bruce Springsteen en The Rolling Stones overnacht).
10 Meter vóór de afrastering gaat u R. Via het
klaphek verlaat u weer het natuurpark.
3. Ga nu R (groen) over de veldweg. Negeer twee
klaphekjes rechts. Aan de 3-sprong bij de
Geulbrug gaat u L (geel). Let op! Na 100 m. (25 m.
voor ijzeren hek) gaat u R door de “opening” in de
haag en volgt u RD het graspad. (Hier maakt de
meanderende Geul een grote bocht). Na 200 m., bij
de volgende bocht in de Geul en bij veldweg, loopt
u RD door het weiland/grasvlakte richting
flatgebouw. Bij houten wegkruis type vliegermodel
verlaat u het weiland. Steek de asfaltweg over en
ga R (geel) over het trottoir. Negeer alle zijwegen.
Steek bij de ingang van pretpark de Valkenier via
het zebrapad de weg over en ga L. Na 30 m. gaat u
bij zitbank R over het voetpad met rechts van u de
Geul en links een grote parkeerplaats.
4. Loop bij twee zitbanken RD en steek de houten
brug over. Bij de vijver met fontein bestaande uit
kunstwerk loopt u RD door het Odapark. (Even
verder stroomt hier de molentak van de Geul weer in
de Geul). Negeer bij brug klinkerweg rechts en
loop RD over het trottoir verder langs de
molentak van de Geul. Aan de T-splitsing gaat u
L. Aan de T-splitsing voor het park van het
stadhuis steekt u voorzichtig de voorrangsweg
over en gaat u R. (Hier in het park Dersaborg staan
twee fraaie staaltjes van houtsnijwerk t.w. een bok
en een valk. Tevens
staan in dit park vijf
monumentale bomen). Na 50 m. gaat u L (Burg.
Constant Nuytens Allée) het brede grindpad
omhoog met links van u het park. Negeer zijpad
links. Boven buigt het pad links langs het

stadhuis. Meteen voorbij het stadhuis gaat u R de
stenen trappen omhoog en volgt u RD de
asfaltweg. U komt weer bij het hotel, de sponsor
van de wandeling, waar u nog iets kunt nuttigen.
Hier tegenover ligt de mooie brasserie de
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Stationnerie
waar u ook iets kunt eten en
drinken. Het prachtige met mergelblokken
gebouwde stationsgebouw dateert uit 1854.

