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Station Valkenburg a/d Geul 

Eindpunt: Station Valkenburg a/d Geul 

    

1 Vanaf het oudste station van Nederland links tot aan de Nieuweweg.  
 Daar rechts en onderaan weer naar links. 

2 Waar doorgaande weg naar rechts draait rechtdoor. 
3 Even voorbij de Drie Kruisen links schuin omhoog. 

4 Aan overzijde spoorbaan rode route volgen tot bij De Kluis. 
5 Als je om De Kluis loopt zie je een stukje verder 14 kruiswegstaties. 

 Loop hier tussendoor. 

6 Vanzelf kom je op een halfverharde weg, hier rechts richting Walem.  
 Volgen. 

7 Bij huizen naar rechts. Na 700 meter ga je onder een  
 Spoorwegtunnel door. 

8 Einde weg links en voorbij kerk naar rechts. 
9 Deze weg volgen, over het brugje van de Geul met sierlijke  

 balustrade tot aan grotere weg. 
10 Hier naar links en 100 meter verder rechts naar Engwegen. 

11 Ook deze weg volgen. Vanzelf beklim je dan de Keutenberg die  
 bekend is van het wielrennen om vervolgens in het gehucht  

 Keutenberg te komen. 
12 Voorbij Keutenberg kom je na 10 minuten bij een boerderij met  

 vijfsprong en kruisbeeld.  
13 Hier naar rechts de landweg. Niet het wandelpad, en niet naar het  

 terrasje! 

14 Einde landweg naar rechts en even verder links langs het bos. 
15 Na enkele meters heb je in het bos een bospad met daarbij een  

 bordje van SBB en ‘Gerendal’. Dit pad blijven volgen tot aan  
 trappenpad. 

16 Trappenpad naar beneden, links op en achter huisje weer links. 
17 Weg voor de voormalige boswachterwoning volgen, langs de  

 Orchideeëntuin. 
18 In de nabijheid van het gehucht IJzeren komt een landweg van  

 rechts. Ga deze landweg op, in de verte zie je weer bos en rechts  
 heb je een vrij nieuwe boerderij. 

19 Rechts aanhouden, bij Y-splitsing linker pad. 
20 In bos aangekomen na 200 meter links. 

21 Vanzelf kruis je een brede bosweg. Hier oversteken en trap op. 



22 Dit pad volgen, rechts aanhouden. 

23 Het laatste stukje loop je tussen twee tuinen in. Einde pad naar  
 rechts en op grote weg naar links, richting centrum Valkenburg. 

24 Waar de doorgaande weg naar rechts draait rechtdoor waar je even  

 verder onder een oude stadspoort doorloopt. 
25 Tweede straat rechts, volgen tot op Berckelplein. Mocht je de  

 verleiding hebben doorstaan om niet op een terrasje te gaan zitten,  
 is op dit pleintje de laatste kans om aan de verleiding toe te geven. 

26 Weg blijven volgen. Einde naar links en naar rechts en weer links de  
 Stationsstraat in. 

27 Even verder heb je rechts het station waar we begonnen zijn. 

 

 


