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in de voetsporen van jacobus craandijk
In de zomer van 2014 schrijft Flip van Doorn voor dagblad Trouw een achtdelig feuilleton over zijn 
verre oudoom, wandelpionier Jacobus Craandijk. Bij elke aflevering verschijnt een wandelroute in de 
voetsporen van Craandijk. Kijk voor een overzicht en meer informatie op www.jacobuscraandijk.nl

Meer wandelen met Craandijk? Je kunt nu intekenen op de wandelgids Een’ kloeken Dagmarsch.
In het voorjaar van 2015 verschijnt bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig deze gids 

van Flip van Doorn, met elf nieuwe wandelingen in de voetsporen van de wandelpionier: 
www.jacobuscraandijk.nl > voorinteekening

Deze route is tot stand gekomen in samenwerking met Hanwag outdoorschoenen. 

start: Station Valkenburg
afstand: 14,6 km
eindpunt: Station Valkenburg
ov-informatie: Station Valkenburg ligt aan de 
lijn Maastricht-Heerlen en aan het Miljoenen-
lijntje van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maat-
schappij naar Simpelveld. 
horeca: In Valkenburg, Sibbe en Oud-Valken-
burg

I.  Ga vanuit station Valkenburg rd de 
Wehryweg op en loop aansluitend door het 
park voor het gemeentehuis tot aan de Gen-
eindestraat. Ga hier La, steek de Nieuweweg 
over bij de stoplichten en steek vervolgens de 
Reinaldstraat over naar de Lindenlaan. Loop 
de Lindenlaan helemaal uit, aan het einde La 
de Jan Deckerstraat, later Passage. Op het Theo 
Dorrenplein ra, de Geul over en rd de Gro-
testraat Centrum in. Einde La Berkelstraat.

II. Ga direct na de Berkelpoort ra de trappen 
op (Van Meijlandstraat), loop langs de ingang 
van de kasteelruïne en daal de trappen af naar 
de Daalhemerweg. Steek die over en ga La. 
Steek na 250 over, ga de trappen op en neem 
boven de 2e weg La, schuin omhoog, de Heuns-
bergerweg, later onverhard pad, volgen. Boven 
rd, verharde weg volgen, Heunsbergerweg. 
Houd op de splitsing Li aan. 

III.  Ga in Sibbe bij de kruising Torenweg/He-
melrijkstraat ra het voetpad op (Hemelrijk-
voetpad). Einde voetpad ra Dorpstraat, 1e La 
Gatsestraat, einde La Sibberkerkstraat. 

IV. Schuin La Pasveldweg (later onverhard). 
Einde Li aanh, einde re aanh, Putjensweg 
(grindpad). Einde ra, grindpad (Gorisweg). 
Na boerderij La, grindpad IJzerenweg, afdalen. 
Beneden Li aanh, op asfaltweg La (Gerendals-
weg). Na huisnr. 3 ra, bij splitsing La door 
tourniquet, Onderste Gerendalsweg, volgen. 

V. Einde Onderste Gerendalsweg La, Geren-
dalsweg. 1e ra grindpad (Schinderweg), 1e ra 
karrenspoor, volgen (Kapelkensveldweg). Bij ka-
pel ra, Oud-Valkenburg. Oud-Valkenbur-
gerweg oversteken naar kasteel Schaloen, ra 
bomenlaan (Chaloensvoetpad) volgen, Li aanh. 
Na bruggetje over Geul bij De Drie Beeldjes La, 
eerste pad schuin re omhoog, Molenweg. Vol-
gen, spoorbrug over, ra, kruising rd omhoog 
naar De Kluis. Voorbij De Kluis langs slagboom, 
1e pad La, later karrenspoor (Oosterbergvoet-
pad). Op Y-splitsing Li aanh, smalle pad, afda-
len naar spoorlijn. Beneden re aanh, La tunnel 
door. 

VI.  La Oosterweg langs Kasteel Oost. Na 
speeltuin ra, 1e pad ra, Li aanh, poort door 
en ra kasteeltuin in. Bij zonnewijzer La, einde 
ra, hek door La, brug over. Na brug re aanh, 
voetpad langs Geul volgen Valkenburg in. 
Burg. Henssingel overst, pad volgen, bij stuw Li 
aanh, door poortje Geul volgen, later Boogaard-
laan. ra Geul overst. naar Theo Dorrenplein. 
La Passage, later Jan Deckerstraat. ra Linden-
laan. Bij stopl. Reinaldstraat overst, La Nieuwe-
weg overst. en ra Wehryweg naar station.
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wandeling 2 - valkenburg


