
Wandeling naar Valkenburg en terug (10 kilometer) 
 

 
 
Afstand ongeveer 10 kilometer 
 
Vertrek vanaf het parkeerterrein links af naar het plein. Steek het plein over en ga de schoolstraat in. 
Loop deze geheel naar boven. Steek de drukke weg over, linksaf, en na 10 meter rechtsaf (mesweg). 
Loop deze weg geheel af, en steek de drukke (doorgaande) weg over, de weg heet vanaf hier Kampstraat, 
ga rechtdoor. Deze weg gaat over in de Stoepertweg. U gaat de tunnel onderdoor. De Stoepertweg gaat 
over in de Kloosterweg. Loop alsmaar rechtdoor. U heeft aan het einde uitzicht op het spoor. Ga linksaf 



en na 10 meter rechtsaf het spoor over en vervolg de weg naar beneden. Beneden aan gaat u linksaf, 
steek de weg over en loop rechtdoor (+/- 100 meter u passeert aan derechterkant de Albert Heijn). Aan 
de linkerhand krijgt u kunstwinkel Marx & Marx, ga hier linksaf. En na 10 meter rechtsaf de Steenstraat 
in. Deze weg gaat onder het spoor door, en gaat over in een voetpad. Houd bij de splitsing rechtdoor / 
rechtsaan (voetpad). Bij de volgende verharde weg linksaf (Euverem). Bij de bocht naar rechts, gaat u 
rechtdoor het voetpad op (niet met de bocht mee naar rechts), op een gegeven ogenblik gaat dit voetpad 
linksaf. U komt uit op een verharde weg, ga hier rechtsaf. U loopt door het plaatsje “Walem”. Loop door 
tot de kruising en ga linksaf de Waalheimerweg in. Sla na ongeveer 150 meter aan de linkskant de 
Achelerweg in. Loop dit pad geheel naar beneden. Beneden aan, rechtsaf de verharde weg op. De eerste 
weg linksaf omhoog. Bovenaan loopt u onder de snelweg door, rechtdoor (na 100 meter aan de 
linkerzijde heeft u de camping). Aan het einde van deze weg linksaf langs de camping naar beneden. U 
komt nu aan bij het hotel. 


