
 

 

Wandelroute 

Vestingstad Valkenburg 
 

Deze route voert door Valkenburg Centrum. De route (blauw) is 4 km lang. Ze vertelt over 
Vestingstad Valkenburg, de Heren van Valkenburg en de resten van Middeleeuws 
Valkenburg. Ook over andere interessante zaken die we passeren. 
 

 

Vestingstad 

Valkenburg 
De versterking 
op de Heuns-
berg in Valken-
burggroeide uit 
tot een 
machtige en 
bijna on-
neembare 
hoogteburcht. 
 

De eerste vermelding van de naam (Oud-Valkenburg) stamt uit 1041. Rond 1085 kwam 
Thibald van Fouron (Voeren), als gezant van Oppervoogd Godfried van Bouillon, op kasteel 
'Genhoes' te Falchenberg (Oud-Valkenburg) wonen. Hij kreeg in 1087 de opdracht om op de 
Heunsberg 'n donjon, een verdedigingstoren, te bouwen om vijanden het hoofd te kunnen 
bieden en het land van Fauquemont te beheersen. Deze toren groeide uit tot een machtige 
hoogteburcht. De enige in Nederland en in de latere Middeleeuwen door verscheidene 
ridder- en drossaardgeslachten bewoond. 

Het Kasteel van Valkenburg ontstond rond de 12e eeuw, de aansluitende stadsomwalling in 
de 14e eeuw. 
Het kasteel, thans een ruïne, was samengesteld uit gebouwen uit 12e en 13e eeuw, die 
telkens vernietigd en herbouwd werden. In 1452 kreeg Valkenburg stadsrechten. 
Het was Nederlands enige hoogteburcht en samen met het aanliggend stadje en haar 
vestingwerken, een voor Nederland uniek voorbeeld van een middeleeuwse fortificatie. 

De Heren van Valkenburg die het kasteel bewoonden heersten over bijna heel Zuid-Limburg 
en speelden een belangrijke rol in het gebied tussen Schelde en Rijn. Zij en hun familieleden 
bekleedden hoge posten in de omringende Euregio, van aartsbisschop van Keulen tot 
rijkskanselier van het Duitse Rijk. Een zus van Walram van Valkenburg (13e eeuw) huwde 
met de broer van de Engelse koning. Deze Richard van Cornwall was uitgekozen tot keizer 
van Duitsland.  
Ook in de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk speelden de laatste Heren van 
Valkenburg, Diederik en Jan, een belangrijke rol. 
Toen Valkenburg zijn zelfstandigheid verloor en onderdeel van Brabant en Bourgondië werd, 
bestuurden Drossaarden stad en land. 
 

De strategische ligging van het kasteel, aan de oude Romeinse heirbaan en vlak bij 
Maastricht was voor vijanden (Spanjaarden, Oostenrijkers, Fransen en Hollanders) een 
goede reden om het kasteel telkens weer te bezetten. In 1672, na de zoveelste inname door 
de Fransen, besloot Stadhouder Willem III het kasteel op te blazen en de stad te 
ontmantelen. Aldus geschiedde op St. Nicolaas-avond van het jaar 1672. 
Het kasteel werd nooit meer herbouwd. 
De mergelsteen waarmee het kasteel, de vestingwerken en vrijwel alle andere gebouwen 
werden ge- , herbouwd en uitgebreid, werd rechtstreeks gewonnen in de ondergrond 
waarop de gebouwen gerealiseerd werden. Hierdoor is in Valkenburg vanaf de 
Middeleeuwen zo’n 250 km aan gangenstelsel ontstaan. 



 

 
 

De wandeling start bij Station Valkenburg. Daar kunt u ook uw auto parkeren. 
Het station van Valkenburg werd gebouwd in 1853 en is daarmee het oudste nog 
bestaande 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, neem de zebra en steek over naar de Wehryweg. 
Loop deze naar beneden, sla links af, steek hier over en neem de eerste straat rechts, 
de Koningin Julianalaan. Loop deze uit en vervolg de weg Emmalaan geheten. Op het 
eind van deze straat loopt u tegen een grote mergelvilla Villa Alpha in de Plenkertstraat. 
Hier slaat u links af, volg de bocht naar rechts richting de Kasteelruïne. Steek de zebra 
over. Vervolg de bocht naar rechts. Links ziet u de opgang naar de Kasteelruïne en de 
Hazelderhof met panoramisch terras. Neem de trap naar boven. 
 

Links zien we een aantal maquettes die 
de ontwikkeling van het Kasteel laten 
zien. Vanaf deze plek valt te genieten 
van een mooi uitzicht over Valkenburg. 
Aan de voet van de hoogteburcht 
ontstond in de 12e eeuw een 
laaggelegen nederzetting die uitgroeide 
tot een laatmiddeleeuwse vestingstad. 
De vesting met de stadsmuren had de 
vorm van een ommuurd schild met op 
de punt het Kasteel.  
 

Zie de kaart van Deventer. Vanwege de 
hoge ligging, op d’n Heilige Dries, een 
punt van de Heunsberg, was dit een 
vrijwel onneembare vesting. 
 

Wilt u meer weten over het Kasteel en 
de Fluweelengrot, dan kunt u deze 
bezoeken.  
 

Vanaf hier start onze route. We verlaten het terras, nemen de trap naar beneden. 
We slaan links af. Naast het eerste restaurant (links) bevindt zich de Kasteelsteeg, loop 
deze in. 
In de volksmond ‘Geitegats’ genoemd. Dit is het oudste straatje van Valkenburg en was 
één van de toevoerpaden naar boven naar de hoofdingang van de hoogteburcht. Onder 
andere wijn, meel en vlees werden per kar, getrokken door geiten, naar boven 
vervoerd. De bebouwing aan weerszijden is uit latere periode. 

 



De Grendelpoort uit de 13e/14e eeuw was de 
westelijke toegangspoort tot Valkenburg en 
essentieel onderdeel van de vestingstad 
Valkenburg. Ook Maastrichter- of Bergerpoort 
genoemd. Oorspronkelijk waren de torens aan 
weerszijden van de poort veel hoger. Het ligt in 
de verwachting dat deze torens weer opgebouwd 
worden! In de ruimte tussen de twee torens 
hielden poortwachters de wacht. Bij dreiging 
lieten zij het valhek naar beneden. De sleuven 
zijn nog zichtbaar aan de binnenkant van de 
poort. Voor deze poort stonden de Luikenaren 
toen zij in 1465 Valkenburg wilden belegeren.  
Rechts een opschrift in het raam van de deur van het café: “Wae neet aan de gringel 
gedronke haet, ies geine riechtige Vallekeberger” d.w.z. “Wie niet van deze put 
gedronken heeft, is geen echte Valkenburger”. Aan de binnenkant van de stadsmuur 
voor de poort stond vroeger een put; de grendelput. Vandaar de naam Grendelpoort. 
 

Loop verder tot huisnummer 6 (thans een Mexicaans restaurant). 
Voormalig Gasthuis. Hier werden vroeger zieken en bejaarden verzorgd. Het Gasthuis 
was zo welvarend dat de kasteelheer in tijden van nood om hulp vroeg om een 
belegering te bekostigen. Één van de drie geestelijken binnen de vestingstad woonde 
hier. 
Op pand no. 7 is een gevelsteentje aangebracht met de tekst “Wanneer Phoenix tot as 
is verbrand, zal er opnieuw een tweede, een andere, verrijzen. Een herinnering aan een 
brand in 1773, aangestoken door een aantal bendeleden van de ‘Bokkenrijders, waarbij 
1/3 deel van het centrum van de stad in as werd gelegd. 

 

We lopen nu terug en slaan vóór de poort 
rechts af, de Kerkstraat in. 
De huizen links liggen nog gedeeltelijk, 
met hun rug, tegen de oude 
vestingmuur. Dit is het meest 
authentieke straatje van Valkenburg. 
Ook hier mooie ensembles in mergel. 
Recht voor u, Kerkstraat 19, de oude 
pastorie met corpus en een nis met 
beeldje van St. Nicolaas uit de 15e eeuw. 
Rechts een Baroktuinpoortje uit de 17e 
eeuw. Ook dit pand ligt met de 
achterkant tegen de stadsmuur 
aangebouwd. 

Met de rug naar de pastorie slaan we rechts af door het ‘Waterpoortje’ de Halderstraat 
in. 
Hier liep, tot in de 14e/15e eeuw, oorspronkelijk de rivier de Geul. Deze is rond het jaar 
1440 door een zekere Dirk verlegd. 
Op het eind van de straat nemen wij de ingang 
rechts het Wallenplantsoen in. 
Rechts de stadsmuur waar vroeger een gracht 
voor gelegen was. Deze werd gevoed met water 
van de Geul. De stadswal bestaat uit een muur 
met (later aangebrachte) steunberen, een ronde 
en vierkante toren met in het midden een open 
spaarboog. Links hiervan staat een gedeelte van 
de grafsteen van Dirk van Pallandt, drossaard van 
Valkenburg (1467-1482) toen Valkenburg onder 
het hertogdom Brabant viel. 
 

 



 

 

De grafsteen functioneerde gedurende een 
periode als dorpel van een boerderij in Vilt toen 
men ontdekte dat het een deel van de 
grafsteen van Dirk van Pallandt was. Deze was 
drossaard (soort burgemeester) toen 
Valkenburg onder het hertogdom Brabant viel. 
Links ziet u Kasteel Den Halder uit de 14e 
eeuw, oorspronkelijk een 
hoekverdedigingswerk dat als uitbouw op de 
noordwestelijke punt van de vestingstad werd 
gebouwd. 

Loop het park uit en sla rechts af.  
Hier hadden de wachters naar twee zijden een goed overzicht. Later toen de militaire 
functie afnam werd het complex uitgebouwd tot een kasteeltje. Bij het complex 
hoorden uitgestrekte percelen met fruitbomen, visvijvers en tuinen. 
 

 

We vervolgen de route richting de HH. 
Nicolaas en Barbarakerk. 
Plaats waar waarschijnlijk in de Romeinse 
Tijd een eenvoudig heiligdom stond langs 
de Heerbaan Tongeren-Keulen. Later in 
de 12/13e eeuw werd op deze plaats een 
eenvoudig kapelletje gebouwd dat 
uitgroeide tot een zaalkerkje. In de 
vroege middeleeuwen behoorde 
Valkenburg tot de parochie Schin op Geul. 
De eerste vermelding van een 
kerkgebouw is gedateerd in 1226. Toen 
Valkenburg in 1281 een zelfstandige 
parochie werd, werd de kerk geleidelijk 
omgebouwd tot een centraal bouw 
(kruisvormige grondslag) met een toren. 
In de 15e eeuw werden achtereenvolgens 
het koor, de toren met ingesnoerde 
torenspits,  
het tussengelegen korte schip met 
dwarsbeuk en de zijbeuken gebouwd. 
Omdat de kerk binnen de vestingmuren 
gelegen was had zij drie priesters; een 
voor het hof, een voor het gasthuis en 
een voor de parochiekerk. 

We lopen nu via de Pélerinstraat naar de 
Grotestraat Centrum. 
Bij de brug over de Geul bevond zich de 
‘Geulpoort’, de belangrijkste 
toegangspoort vanuit Heerlen en 
Maastricht. In de poort was een poortje 
waardoor de boeren het vee, via een 
paadje naar de Geul, lieten drinken. Ook 
hier zaten poortwachters. De Geul 
voorzag alle stadsgrachten van water. 
 
Miniatuur van de stad Valkenburg uit 
1438. Op de voorgrond de verdwenen 
poort. Rijksarchief Brussel. 
Foto Henk Kwakkernaat.  



 
We lopen over de brug en zien aan de overkant rechts het huidige VVV-gebouw. 

 
Dit schitterende 
mergelpand met mooie 
ornamenten is het 
vroegere ‘Spaans 
Leenhof’ en stamt uit 
1661. Gedurende de 80-
jarige oorlog (1568-1648 
Vrede van Münster) was 
dit deel Spaans 
grondgebied.  
In dit gebouw vonden de 
grondregistratie en de 
pachtovereenkomsten 
van de boeren plaats. 

 
Loop terug over de brug de Grotestraat Centrum in. 
Ook hier mergelpanden met mooie ornamenten, zoals links op hoek Bakkerij 
Botterweck. Rechts een 17e-eeuws poortje met Mariabeeld en daarnaast Hotel de l’ 
Empereur; in de 15e eeuw Herberg Den Rooden Leeuw, later wijnhuis Faber, daarna 
bierbrouwerij. 
Links op nummer 31 ligt, midden tussen de vele terrassen, het Museum Land van 
Valkenburg, in de volksmond “Oud-Sjtadhoes” genoemd. Het is het voormalige 
stadhuis en postkantoor, met Jugendstilelementen uit 1901. Het rechter gedeelte is 
nu in gebruik als museum. U vindt er naast de afdeling historie, geologie en 
archeologie ook een Charles Eyckzaal en een zaal met exposities van hedendaagse 
kunst. 
Bokkenrijders. Het Museum Land van Valkenburg ligt op de oorspronkelijke plaats van 
het ‘landshuis’. Dit landshuis vormde het bestuurlijk centrum voor 43 stadjes in het 
Land van Valkenburg. Hier zetelde in het midden van de stad de rechtbank, waar 
onder andere strafprocessen werden gevoerd tegen de beruchte bende 
der Bokkenrijders in de achttiende eeuw. In de kelders van het landhuis zaten 
gevangenen. Eind 18e  eeuw waren dit vooral leden van een bende de ‘Bokkenrijders’ 
genaamd. Er is redelijk wat controverse wat de Bokkenrijders betreft. In de periode 
waarin de bende actief was, werd martelen (door middel van duimschroeven of 
Spaanse laarzen bijvoorbeeld) nog toegepast om informatie van een verdachte los te 
krijgen bij een verhoor (het scherper examen). Het is daarom niet zo verwonderlijk 
dat er door de pijn namen van onschuldigen werden gegeven of verzinsels werden 
verteld om het martelen te stoppen. Ook werden dieven en andere benden aangezien 
voor Bokkenrijders. Op de rechterhoek van de gevel bevindt zich een gedenkplaat 
voor de ten onrechte veroordeling van de Bokkenrijders. 

 

We vervolgen onze route en nemen het straatje naast de 
plaquette links af, daarna eerste straat links, Tienschuurstraat. 
Huisno. 5 is op de plek van de voormalige ‘tiendschuur’. Hier 
moesten de boeren 10% van de opbrengst op het land of van 
hun vee afstaan aan de kasteelheer/drossaard. 
 
Loop dit straatje uit, sla rechts af en loop langs de Geul. 
Momenteel is men bezig met de restauratie van de Geulkades. 
Men grijpt dit aan om de vestingwerken van Valkenburg weer 
zichtbaar te maken. Hierbij wordt het beloop van de 
Middeleeuwse stadsmuur gemarkeerd, o.a. door middel van 
het plaatsen van balkons op plekken van voormalige torens. 

 



Hier steken we over naar het Walramplein.  
Het plein is genoemd naar Walram, een van de Heren van het Kasteel. Links een trap 
naar beneden, waar de vrouwen vroeger hun was wasten in de Geul. Onlangs zijn is hier 
een stadsmuur uit de 14e eeuw en een voormalige Geulkademuur opgegraven. Er bestaan 
plannen om hier mogelijk in de toekomst een parkeergarage aan te leggen waarop een 
reconstructie van een deel van de oude stadsmuur gerealiseerd zal worden. Zeer recent is 
er houten brug naar de O.L.Vr. Kerk gelegd voor een verbinding met de vestingstad. Het 
grote balkon boven de Geul geeft de plek aan waar vroeger een toren stond, want de 
muur langs de Geul was eeuwen lang de verdedigingsstadsmuur van Valkenburg. Op de 
plek van hotel Walram was vroeger ook een verdedigingswerk met een militaire functie, 
net als kasteel Den Halder. Kijk hier regelmatig eens naar de Kasteelruïne, hoog boven de 
daken aan uw rechterhand, vooral ’s avonds is deze mooi aangeschenen. 

Ga vóór het hotel Walram rechts af. 
We volgen hier een denkbeeldige stadsmuur. Ook 
op de plek van hotel Palanka was vroeger een 
verdedigingstoren. 
 

 

We lopen nu richting Kasteelruïne, steken over en 
lopen de Hovetstraat in. Op het einde slaan we 
links af en steken over. 

 

We staan nu voor de Berkelpoort. De onlangs gerestaureerde 
Berkelpoort stamt uit de 14e eeuw en was de oostelijke 
toegangspoort tot de vestingstad Valkenburg. Bij de restauratie 
kreeg de poort, sinds 400 jaar, weer een dak. Rechts van de 
poort ziet u nog een stuk stadsmuur met spaarbogen. Deze 
loopt door naar boven tot aan het kasteel. De dikte van de 
muren ervaar je als je in de poort staat. 
 

We lopen verder door de Berkelpoort en nemen de trap rechts 
omhoog, de Van Meijlandstraat. 
Dit is Nederlands enige trappenstraat en in de volksmond d’n 
Dwingel (een dwingel is een droge gracht) genoemd. 
Rechts ligt het oude Joodse Kerkhof met nog enkele graven. 

 

We lopen verder langs het hooggelegen Kasteel met z’n 12 meter hoge kasteelmuren. 
Toen de Luikenaren in 1465 het stadje en het kasteel dreigden aan te vallen heeft Dirk 
van Pallandt opdracht gegeven om de droge gracht 6 meter uit te diepen om het 
benaderen van het kasteel te verhinderen. 

 

Het kasteel had een strategische ligging ten opzichte van de stad Maastricht. Om een 
aanval van de Fransen tegen te gaan werd het Kasteel van Valkenburg in 1672 
opgeblazen door de Hollandse troepen van Koning-Stadhouder Willem III. 
In later eeuwen heeft men op de puinhopen van het verwoeste kasteel de gracht weer 
opgehoogd. Bij het naar boven gaan van de 60 treden ziet u in de muur links hier en daar 
nog nummers van het oorspronkelijke (23) aantal treden. Beneden aan de trappenstraat 
aangekomen aan de Daalhemerweg slaan we rechts af en lopen tot op het Grendelplein. 
Hier volgen we de bocht naar beneden en lopen via de Wilhelminalaan, met mooi zicht op 
de stadwal in het park, tot aan het verkeerslicht. Hier steken we over naar links via de 
zebra en nemen de volgende zebra naar rechts. Hier gaan we links af langs het park met 
stadhuis en nemen de eerste straat rechts, Wehryweg. Deze straat uitlopen tot aan het 
station. Hier eindigt onze wandelroute ‘Vestingstad Valkenburg’. 
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