
 

Hoogtewandeling 
Valkenburg  

beleef de natuur, vestingstad en mergelarchitectuur 
 
 

'Ons eigen stukje buitenland', zo wordt het Zuid-Limburgse heuvellandschap vaak in 
vakantiefolders aangekondigd. Grote hoogteverschillen, stromende beken waarin forellen 
zwemmen, wegen met echte haarspeldbochten, gevaarlijk diepe kalksteengroeves, 
kilometerslange mijngangen waarin je kunt verdwalen, indrukwekkende steilranden en 
schitterende vergezichten. Nergens anders is in Nederland een gevarieerder mozaïek van 
landschapselementen te vinden. Onder het oppervlak ligt een afwisselende geologie, die 
gedomineerd wordt door kalksteen uit het Krijttijdperk. Dit zeventig miljoen jaar oude 
restant van een tropisch warme zee zit vol prehistorische sporen, zoals skeletten van 
roofzuchtige maashagedissen.  
 

 

De naam Hoogtewandeling 
zegt al iets over het te lopen 
traject; de route loopt langs 
de steilranden rond de kern 
Valkenburg met vele 
schitterende vergezichten en 
doorkijkjes op de daken van 
de vestingstad Valkenburg. 
De wandeling is in meerdere 
etappes te belopen, de totale 
lengte bedraagt ongeveer 13 
kilometer. Vanwege het grote 
hoogteverschil is gedegen 
schoeisel aanbevolen. De 
route is niet geschikt voor 
rolstoel en/of kinderwagens. 
 

Het is mogelijk om deze wandeling op diverse plaatsen vanuit het centrum van 
Valkenburg te starten. Het traject is veelal gebaseerd op bestaande routes en paden rond 
Valkenburg. 
De wandeling start bij Station Valkenburg. Daar kunt u ook uw auto parkeren. 
 
DEEL 1 
Het station van Valkenburg werd gebouwd in 1853 en is daarmee het oudste nog 
in gebruik zijnde station in Nederland. Het is geheel in mergelsteen opgetrokken. Het 
ontwerp is van architect J. Enschedé die zich liet inspireren door het in Tilburg gebouwde 
paleis van koning Willem II. 
 
Met de rug naar het station staand, steek de zebra over en sla rechts af. Aan het einde 
van de Cremerstraat steekt u over naar de kerk van Broekhem en loopt verder de 
Koningswinkelstraat in. 
Loop even de H. Josephkerk binnen. De kerk, uit 1930, is een ‘Gesamtkunstwerk’ 
vanwege samenwerking van de Maastrichtse architect Alfons Boosten met de vele 
topkunstenaars uit die periode. 
 
Loop verder langs de drie appartementenblokken in de Statenlaan en sla aan het eind 
rechts af. U bevindt zich op de Pr. Beatrixsingel, waar u na 50 meter oversteekt en een 
voetpad naar links in slaat, langs een wegkruis en waar u aan de hand van een geel 
paaltje uw route vervolgt. Blijf dit voetpad volgen, houd links aan en loop over de 
Geulbrug. Volg de Lijkweg totdat u na 100m bij uitspanning Tivoli aankomt. Vanaf hier 
volgt u heel kort het rood/gele paaltje richting Valkenburg (75m) tot u tussen het 
hooggelegen Koningswinkelhof (uitspanning met schitterend uitzicht) en het mergelhuis 



‘De bosrank’ (voormalig drinkwaterpompstation) rechts gaat (rode paaltje) het 
Heytgrachtvoetpad in. Blijf dit pad van de rode route volgen tot u op de top van de 
Cauberg arriveert. 
 

 

De Cauberg 
De Cauberg heeft een 
hellingspercentage van circa 
12% en is vooral bekend uit 
de wielersport. 
De helling van de Cauberg 
bevindt zich buiten de 
stadspoort (Grendelpoort) van 
Valkenburg. Aan de voet van de 
Cauberg ligt de ingang van 
de Gemeentegrot, 
een voormalige mergelgroeve. 
Verder naar boven ligt 
een Lourdesgrot, een replica 
van de grot van Massabielle 
te Lourdes. 

 
De Algemene Begraafplaats Cauberg is aangelegd op terrassen en heeft vanwege de 
ligging tegen de heuvel voor Nederland vrij unieke bovengrondse galerijgraven. Bovenop 
de Cauberg bevinden zich het kuuroord Thermae 2000 en een vestiging van het Holland 
Casino. Behalve de Gemeentegrot bevinden zich in de ondergrond van de Cauberg ook 
de Romeinse Katakomben en een restant van de vuursteenmijnen van Valkenburg.  
 
Steek de weg over naar de hoofdingang van het Landal Kasteeldomein de Cauberg en 
loop vervolgens rechtdoor naar het rode hoofdgebouw. Voor het hoofdgebouw (rode 
paaltje) gaat u links af, blijf rode paaltjes volgen. U komt dan langs een oude hoogstam-
fruitboomgaard en via een ‘stegel’ op het parkeerterrein van de Model-Steenkolenmijn. 
Deze bijzonder goede kopie van een Steenkolenmijn is aangebracht in een voormalige 
mergelgroeve. Vanaf april 2014 is het MergelRijk geopend; historische gebeurtenissen in 
mergel uitgebeeld. Beiden een bezoek meer dan waard! 
 
Steek de rijweg bij de oversteekplaats over en ga rechts van de ingang van de Feestgrot 
(Hof van Daelhem) het pad op. U vervolgt de weg via de rode en blauwe paaltjes door 
het Vogelbos. Boven het Vogelbos gaat de wandeling over van het rode naar het blauwe 
paaltje. U vervolgt deze weg met in de verte de Wilhelminatoren en aan uw linkerzijde 
schitterende vergezichten over Valkenburg. Op de verharde weg gaat u bij de kruising 
links en volgt het rode paaltje. 
De Wilhelminatoren, ook hier geniet u van een schitterend panorama over Valkenburg.  
 

 

Vereniging voor Vreemdelingen 
Verkeer (VVV). Een aantal Valkenburgse 
ondernemers richt in 1885 de Vereniging 
voor Vreemdelingen Verkeer (VVV) op om 
gezamenlijk de belangen van het toerisme te 
behartigen. Men maakt gezamenlijk reclame, 
geeft reisgidsen uit, plaatst rustbanken, en 
veel meer. Overigens, deze stenen toren 
werd in 1905 gebouwd door het  Kur-Comité 
'Falcobergia'. 



 
 

Volg het pad rechts af (tussen de ingang van de Wilhelminatoren en de kabelbaan) en 
volg de rood/gele route een eind omlaag. Bij het hekwerk houdt u rechts aan. Links 
passeert u, het bos van Parkhotel Valkenburg. 
Wat voor velen onbekend is, is dat de bouwheer van dit magistrale hotel Pierre Cuypers 
is, de bekende architect van het Rijksmuseum en Centraal Station te Amsterdam. Van 
zijn hand zijn ook het Openluchttheater Valkenburg (met een gevarieerd programma) en 
de Romeinse Katakomben (een kopie van de mooiste Catacomben te Rome), beide ook 
te bezoeken. 
 
Rechts passeert u de ingang van het Sprookjesbos (leuk voor de kleintjes). U komt uit 
onder aan de voet van de Sibbergrubbe, ga een 30-tal meters naar rechts en steek de 
weg over. Tussen huisnummer Sibbergubbe 3 en 5 loopt een smal pad links omhoog (de 
gele route). Blijf dit pad (steil omhoog) volgen en draai (bij het bord Natuurreservaat 
Gerendal) naar links af. 
Aan het eind van dit pad (600 m) staat een rustbank vanwaar u een heerlijk vergezicht 
heeft naar de Schaelsberg met mergel steilwand. En over de kastelen van Oud 
Valkenburg; links Kasteel Schaloen, rechts Kasteel Genhoes. Ooit moet op de plaats waar 
het huidige kasteel staat het domein hebben gestaan van de ridders van Valkenburg, 
voordat ze hun latere vesting op de Heunsberg in Valkenburg bouwden (nu de 
Kasteelruïne). De kastelen vormen een mooi ensemble met de Johannes de Dooper kerk 
van Oud Valkenburg. 
 

 

Bij de genoemde 
rustbank gaat u via 
een doorgang in de 
afrastering linksaf 
door het weiland naar 
beneden. Ga links af, 
richting de St. 
Jansboskapel. 
Neem even tijd om de 
mergelkapel uit 1915 
te bekijken. 
Na 150 meter steekt u 
de provinciale weg 
(Oud-
Valkenburgerweg). 

 
Laat Kasteel Schaloen even links liggen en loop langs de oprijlaan van Kasteel Genhoes 
(privé terrein) naar de H. Johannes de Dooper kerk van Oud Valkenburg. 
Loop even binnen (indien geopend) en geniet van het bijzonder kleurrijke interieur van 
de kerk met haar vele kunstschatten. 
 
Loop terug en sla rechtsaf de oprijlaan van Kasteel Schaloen in. U volgt nog altijd de gele 
route! 
In deze schitterende oprijlaan met oude leilinden naar Kasteel Schaloen ziet u links de 
Kasteeltuin met de Schaloensmolen, een zogenaamde onderslagwatermolen, die zeker 
een bezoekje meer dan waard is (oude veld- en tuinbouwgewassen, Limburgse 
gebruiken). 
 
Aan het einde van de oprijlaan houdt u rechts aan (gele paaltje) en loop door een 
prachtige beukenlaan richting ‘De Drie Beeldjes’ (kathedraal in het groen). 
De Kapelletjes dateren uit 1739, onder de crusifix bevindt zich het H. Rochuskapelletje 
uit 1900. In de boom er tegenover vindt u een Mariabeeldje. 
 
U heeft nu 5 kilometer gelopen. 



U kunt van hieruit richting Valkenburg centrum wandelen, sla hier dan links af. 
Het Oosterwegvoetpad, richting Kasteel Oost, brengt u weer in het centrum. 
 
DEEL II 

 

We vervolgen de route, 
die nu over de 
noordelijke rand van 
Valkenburg van oost 
naar west gaat. Sla, 
met de rug naar ‘De 
Drie Beeldjes’ links af. 
Na 60 meter is er een 
Y-splitsing waar beide 
wandelpaden een gele 
routeaanduiding 
hebben. Ga hier links 
omhoog, we verlaten 
de Geul. U komt bij een 
onbewaakte overweg; 
steek hier over en blijf 
de gele paaltjes volgen. 

 
Stop regelmatig tijdens de klim, kijk af en toe eens om, en geniet van het geweldige 
panorama (bij helder weer ziet u de kerk van Vijlen en nog verder richting Vaals, tot zelfs 
Aken). 
U passeert een mergelgrot, die nog tot enkele jaren geleden bewoond was. Er staat nu 
een hekwerk omheen. In de volksmond staat deze heuvel bekend als de ‘Daölkesberg’ 
(Kauwtjes-berg, genoemd naar deze kraaiachtige vogels). 
 
U vervolgt uw weg naar rechts en ook op dit pad hebt u een geweldig uitzicht over Schin 
op Geul en het Gerendal met orchideeëntuin. 
Deze Orchideeëntuin ligt in een prachtig dal met schuin oplopende graslandhelling, waar 
in mei en juni wel twintig soorten inheemse orchideeën bloeien. Dan is hier een bezoek 
zeer de moeite waard! 
 

 

Aan het einde van dit pad, bij de T-
splitsing, verlaat u de gele route en 
gaat u links. 
Dit pad heeft een indrukwekkend 
uitzicht over het lieflijke Geuldal 
waarin de rivier, als een schitterend 
lint, door het dal kronkelt. 
U bent nu aangekomen op de 
Schaelsberg met aan de linkerzijde 
een Kluizenaarswoning met 
kruiswegstaties; in de volksmond 
‘De Kluis’ genoemd. Een spirituele 
plek. Indien geopend zeker even de 
Kluis bezoeken! 
 

 
Vervolg de wandeling rechtdoor (groene paaltjes) en blijf deze volgen. 
Ook hier schitterende vergezichten: een ‘betoverend’ uitzicht over Valkenburg met de 
monumentale Kasteelruïne, voormalig Kasteel van Valkenburg. 
  



 

De ruïne, overblijfsel van de 
eeuwenoude, eens zo machtige burcht, 
de zetel van de befaamde heersers, de 
Walrams, torent hoog boven het stadje 
uit. 
 

Ooit had het kasteel van Valkenburg een 
militair-strategische functie. Uit angst 
voor de Fransen werd op bevel van 
stadhouder Willem III op 6 december 
1672 het kasteel opgeblazen, met als 
gevolg totale verwoesting van 
Nederlands enige hoogteburcht.  

 
Het is de laatste in een lange reeks van bezettingen en verwoestingen in de loop van de 
geschiedenis van het kasteel van Valkenburg. 
De kasteelruïne, de twee stadspoorten en een deel van de stadswallen overleven de 
vernietiging. Zij vormen een belangrijke pijler van het Valkenburgse toerisme. 

Rechts ernaast ziet u het Holland Casino.  
 
Hier gaat de weg uiteindelijk omlaag en komt u bij een kleine spoorwegtunnel. 
Wandelaars die iets willen gebruiken, lopen even onder het viaduct door. 
In het Koetshuis of in de tuin er van, onderdeel van het monumentale Kasteel Oost, kunt 
u uitrusten met een kopje koffie of een hapje. 
 
De feitelijke wandeling gaat, komend vanaf de Schaelsberg, vóór het viaduct rechtdoor. 
U verlaat daarbij de groene route (dus vanaf kasteel Oost, na de spoorwegtunnel meteen 
links) richting Hoeve Euverem.  
 
Zo’n 150 meter vóór Hoeve Euverem ziet u aan de linkerkant in het veld een draaihek 
(‘stegel’). Hier gaat u doorheen en dan rechts langs het raster omhoog. Dit pad is 
onderdeel van het bekende Pieterpad (de langeafstandswandeling van het Groningse 
Pieterburen naar de St. Pietersberg in Maastricht). Blijf dit Pieterpad volgen tot u boven 
aan de verharde weg komt. Aan uw rechterzijde ziet u in de verte buurtschap Walem en 
links het bos van de Goudsberg. Bovenaan de verharde weg gaat u 10 meter naar links 
en vervolgens rechtsaf de brede veldweg in. Deze landweg komt uit op de grote 
doorgaande weg Valkenburg-Klimmen (Hekerweg ) in het buurtschap De Heek. 
U vervolgt de route naar links, voorbij de Boschweg, steekt waar mogelijk over en blijft 
in westelijke richting lopen. Voorbij het laatste mergelwoonhuis (nr. 13), gaat er een 
bospad omhoog dat bekend staat als het Lommeleberg-voetpad. Dit pad komt uit in de 
buurtschap Emmaberg waar de grote zendmast staat. Bij de verharde weg aangekomen 
gaat u linksaf naar beneden tot aan de kruising van de provinciale weg en Emmaberg 
(mooi uitzicht op het dal aan de andere kant van Valkenburg). 
Bij de T splitsing gaat u linksaf. Bij de splitsing van Emmaberg /Nieuwe Weg en Heek 
staat een wegkruis. 
Let nu heel goed op! U moet hier oversteken en de weg (schuin rechts aanhouden) 
vervolgen via de landweg (Dorbeekweg). 
Dit pad (300 meter) loopt ongeveer parallel met de Nieuwe Weg, achter de woningen 
naar beneden tot aan de kruising Kloosterweg/Napoleonstraat. Bij deze kruising met 
verharde wegen aangekomen gaat u rechtdoor de Napoleonstraat in. Aan het einde van 
de Napoleonstraat steekt u over en komt u in een smal parkje langs de spoorlijn 
Maastricht-Heerlen met aan de overzijde van het spoor het Station van Valkenburg, ons 
vertrekpunt. Sla links af, en zie aan de linkerkant een schitterende pand in mergel ‘Villa 
Jacoba’ geheten. Sla rechts af, loop over de spoorweg en sla weer rechts af. 
 
In Brasserie de Stationnerie valt te genieten van de oude stationslocatie die ook binnen 
nog geheel intact is. Hier kunt u de benen strekken onder het genot van een hapje of 



drankje en voldaan terugdenken aan de vele mooie vergezichten waarvan u heeft 
genoten. 
 
Voor u samengesteld door de vereniging ‘Niks aan de Hand’ en de gemeente 
Valkenburg aan de Geul. 
Update januari 2014: Hélène Hoenjet 
Voor meer bijzondere wandelroutes kijk op www.mergel.nu  


