Wandelroute
Met het hele gezin op ontdekking in Valkenburg
Duur: ca. 2 uur
Tijdens deze wandeling komt u langs vele te bezoeken attracties en bezienswaardigheden van Valkenburg. De
wandeltijd is gerekend zonder bezoek aan de attracties.
U vertrek vanaf de parkeerplaats voor Kasteel Oost aan de Oosterweg en loopt richting Valkenburg tot aan het
kruispunt.
Kasteel Oost
In 1563 werd Kasteel Oost genoemd als hoeve en in 1587 als kasteel, toebehorende aan drossaard van het land
van Valkenburg. Van het oude gedeelte resteren nog de westelijke vleugel en het verbindingsstuk met de
hardstenen vensteromlijstingen. De posten van het smeedijzeren toegangshek zijn bekroond met
wapenleeuwen.
Hier gaat u linksaf door de St. Pieterstraat. Aan de T-splitsing naar rechts de Dr. Erensstraat in. De kruising op
het Theodoor Dorrenplein oversteken naar de Poststraat. Op de T-splitsing in de Lindenlaan naar links en op de
volgende T-splitsing gaat u naar rechts door de Jan Deckerstraat. Bij het volgende kruispunt steek u over en
komt in de Oranjelaan. U gaat met de bocht mee naar rechts tot over de brug van de Molentak. Direct hierna
gaat u naar links en u blijft het voetpad langs de Molentak en de Geul, dat door het Odapark gaat, volgen tot
aan de Geulbrug voor de ingang van het pretpark de Valkenier.
Pretpark de Valkenier
Europa's voordeligste pretpark biedt volop vertier voor kinderen tot ongeveer 12 jaar.
U bent in de Prins Bernardlaan en gaat nu naar links over de brug door de Polfermolen. Op de T-splitsing gaat u
rechts de Plenkertstraat in. Na ca. 50m ligt links de oude Vuursteenmijn.
De Vuursteenmijnen
De Vuursteenmijnen van Valkenburg waren in gebruik tussen ca. 3600 en 3300 voor Chr. De vuursteen van
Valkenburg had een relatief grove korrel en was zeer geschikt voor het maken van bijlen. In deze
Vuursteenmijnen werden de delvers met een soort koord door een gemaakte ronde koker naar beneden gelaten.
De brokken vuursteen zaten opgesloten tussen krijt en moesten ondergronds in kleine gangen vrij gehakt
worden.
Er tegenover ligt Bierbrouwerij De Leeuw.
Bierbrouwerij De Leeuw
Bierbrouwerij De Leeuw is fraai gelegen aan de oever van het riviertje de Geul in Valkenburg. Het is gevestigd
in een voormalige kruitfabriek. Het erbij gelegen waterrad uit 1886 staat op de monumentenlijst en voorzag in
vroegere tijden in de energiebehoefte van de brouwerij. Het waterrad is het grootste exemplaar in Nederland,
dat nog steeds in werking is.
100m Verder ligt de ingang van de Romeinse catacomben.
Romeinse catacomben
De Romeinse Catacomben in Valkenburg zijn een met zorg gemaakte kopie van de catacomben in Rome. Op
initiatief van Jan Diepen in samenwerking met architect Dr. Cuypers zijn ze tot in de kleinste details
gekopieerd.
Vervolgens gaat u terug door de Plenkertstraat en gaat u bij de T-splitsing recht door. Aan het einde van de
Plenkertstraat gaat u naar rechts en blijf de bocht naar rechts omhoog volgen.
Openluchttheater
Het Openluchttheater ligt in een kleine vallei in het Rotspark. Hier bevond zich eerst de zogeheten
‘heksenkeuken’. De romantische sfeer die hier uitstraalt was de aanleiding om hier het openluchttheater te
bouwen. Vele grote en belangrijke toneel- en operettegezelschappen hebben hier opgetreden.
Links ziet u de Grendelpoort.

Grendelpoort
De Grendelpoort, wordt ook wel Trichterpoort genoemd, dateert uit de 14e eeuw. Het was vroeger een van de
toegangspoorten tot het oude stadje en de weg naar Maastricht. De twee heiligenbeeldjes in de mis zijn
Antonius van Padua en Maria.
Even verderop staat Het Monument.
Monument
In 1889 werd aan de voet van de Cauberg een monument onthuld, dat herinnerde aan de totstandkoming van de
Nederlandse provincie Limburg in 1839. Dit monument werd bij een ernstig verkeersongeval in 1954 vernield en
later afgebroken. Het is vervangen door het huidige monument met de valken, vervaardigd door Piet Killaers en
op 23 september 1961 onthuld. De voet van de zuil, waarop de valken staan, herinnert aan een perroen die bij
de Sint Nicolaas- en Barbarakerk staat. De bronzen valken staat symbool voor de verbondenheid van Valkenburg
met het kasteel, dat als Valkenburcht zijn naam aan het plaatsje gegeven zou hebben.
U bevindt zich nu aan de voet van de Cauberg, die u tot aan het kerkhof omhoog kunt volgen. Rechts ziet u de
Gemeentegrot.
Gemeentegrot
Met de ontginning van deze grot werd zo'n 2000 jaar geleden begonnen, toen de Romeinen de mergel uit de
bodem nodig hadden als bouwmateriaal. De Gemeentegrot geeft naast de natuurverschijnselen zoals
schelpenlagen en fossielen, ook een boeiend overzicht van de kunstuitingen en de levensomstandigheden van
talloze generaties van mensen. Ook vindt u er de restanten van wat de opgejaagde mens bouwde in de grot, die
hij als schuilplaats gebruikte.
Hier gaat u naar links. Na 500m nadert u het Grottenaquarium.
Grottenaquarium
Hierin zijn een 35-tal aquaria en terraria uitgehouwen in de grotwanden. In de aquaria is een grote wonderlijke
verzameling van zee-, en zoetwatervissen ondergebracht, waaronder piranha's, steuren, zeepaardjes, sidderalen
en katvissen. In de terraria bevinden zich krokodillen, leguanen, reuze padden, schildpadden, enz.

Vanaf hier gaat u terug tot beneden aan de Cauberg en gaat naar rechts de Daalhemerweg op. Op ca. 200m
afstand ligt de Fluwelengrot en enkele honderden meters verder vindt u aan de linkerzijde de Steenkolenmijn.
Fluwelengrot
De Fluweelengrot is een eeuwenoud stelsel van onderaardse gangen. Van oorsprong is het een oude zeebodem
die door de blokbrekers door de jaren heen is uitgemergeld. Er is een geheim gangenstelsel met vleermuizen die
naar de kasteelruïne leidt en waar u maquettes van het voormalig Kasteel Valkenburg vindt.
Steenkolenmijn
Beleef die harde, indrukwekkende tijd en proef de sfeer van toen! Ontdek de wereld van de mijnbouw in een
mysterieuze ondergrondse omgeving. U ziet uniek filmmateriaal over de Limburgse mijnbouw. Een exmijnwerker verteld u zijn verhaal tijdens een rondleiding door de mijn. Hij laat de machines echt werken.
U keert vervolgens terug tot op de eerste T-splitsing waar u rechts de van Meijlandstraat, een trappenstraatje
omhoog, in gaat. Dit straatje wordt door de bevolking van Valkenburg de Dwingel genoemd en ligt achter de
Ruïne van Kasteel Valkenburg.
De Ruïne van Kasteel Valkenburg
Nederlands enige hoogteburcht. Al bijna 1000 jaar bepaalt het Kasteel van Valkenburg en later de Kasteelruïne
het beeld van Valkenburg.

Het trappenpad komt uit in Neerhem. Links ligt de Berkelpoort.

Berkelpoort
Naast de Grendelpoort de enig overgebleven middeleeuwse stadspoort, genoemd naar de familie Birkelaer, die
vele bezittingen had in en rond Valkenburg. Ook deze poort verkeerde lange tijd in een deplorabele toestand. In
1930 werd de poort gerestaureerd
U gaat nu naar rechts en bij de T-splitsing blijft u rechtdoor lopen. Na 150m ziet u rechts de Kabelbaan en iets
hoger de Rodelbaan, die tot aan de voet van de Wilhelminatoren ligt.
Kabelbaan
De kabelbaan brengt u naar de 68 meter hoger gelegen uitkijktoren, café, restaurant, gezellig terras en
natuurlijk de rodelbanen. Het entreekaartje Kabelbaan geeft recht op retour met de kabelbaan en indien u wilt,
de uitkijktoren beklimmen.

Rodelbaan
Met hoge snelheid suist u de 325 en 375 meter lange rodelbanen naar beneden. Geheel automatisch verzorgt de
sleeplift uw bergrit naar het beginpunt. Een attractie voor zowel jong als oud.
Wilhelminatoren
Ontdek vanuit de top van de Wilhelminatoren het adembenemende uitzicht over Valkenburg en het Geuldal.
Bij de tweede kruising, op de hoek ligt Parkhotel Rooding, hier kunt u rechts de Sibbergrubbe in en na 50m gaat
u rechts naar het Sprookjesbos.
Sprookjesbos
Het is een themapark dat in eerste instantie is bedoeld voor uw kinderen. Maar als u eenmaal in het
schitterende Sprookjesbos rondloopt, merkt u al snel dat het voor u ook heel leuk is. U kunt alle 17 Sprookjes
zelf levensecht ervaren en dit staat alles in een groot gevarieerd bos. Ook kunnen uw kinderen zich heerlijk
uitleven in een grote speeltuin vol leuke attracties.
Vervolgens komt u terug en gaat naar rechts om uw weg over de Oude Valkenburgerweg te vervolgen. Na ca.
200m nadert u aan de linker zijde de parkeerplaats van het Geulpark. Neem het pad voor de parkeerplaats naar
rechts en na 50m weer naar links. U blijft dit pad, langs de vijvers, volgen tot op de T-splitsing aan de Geul
achter Kasteel Oost. Hier gaat u naar links en na ongeveer 50m gaat u over het Geulbruggetje naar rechts. U
passeert nu het dierenparkje en het park van kasteel Oost. Vervolgens nadert u weer de voorkant van kasteel
Oost vanwaar u voorheen vertrokken bent.

