
Vruchtbare grond  
in Valkenburg
Geuldal

Deze wandeling begint in het centrum van Valkenburg 
op de kruising van de Plenkertstraat en het Grendeplein.
Loop de Plenkertstraat in.

A   Openluchttheater
Een Romeins amfitheater is duidelijk een grote inspi
ratiebron geweest voor de architect van het Open
luchttheater in Valkenburg. Het was Pierre Cuypers,  

 
 
de beroemde architect die ook verantwoordelijk was 
voor het ontwerp van het Rijksmuseum in Amsterdam. 
In het zomerseizoen biedt het theater een gevarieerd 
programma aan muziek en theatervoorstellingen.

Je volgt deze straat een langere tijd. Je komt eerst 
rechts langs het Open lucht theater en later links het 
Museum Romeinse Katakomben. 

route informatie

startpunt: Plenkertstraat 17, 
6301 GK Valkenburg 
afstand: 7,7 km
duur: 2 uur

geschikt voor

Te midden van het prachtige landschap in het Geuldal kun je als wandelaar ultiem genieten van de 
adembenemende natuur. Deze wandeling leidt je langs de snelstromende Geul en diverse prachtige 
flora en fauna. Ook de Romeinen waren al bekend met deze vruchtbare grond. Ze zagen het Geuldal 
als een gunstige vestigingsplek aan de rand van de Via Belgica. Op het fysieke bewijs, de gevonden 
fundamenten van een oude wachttoren én niets minder dan de resten van de Via Belgica zelf, is Val-
kenburg dan ook ontzettend trots.
 
Een bijzondere verrassing op de route is de exacte replica van de ondergrondse Romeinse katakom-
ben. De tocht gaat over het tracé van de Via Belgica langs het indrukwekkende Château  
St. Gerlach en andere mo numentale parels.

Je loopt nog even rechtdoor en gaat dan naar rechts de Prinses Beatrixsingel op. Deze volg je tot je 
links het pretpark de Valkenier ziet. Ga daar linksaf de brug over en aan het eind van de Polfermolen 
kom je weer uit op de Plenkertstraat. Je wandeling is verderop naar links begonnen.
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Download de app met  
routes en augmented reality 
op www.viabelgica.nlJe kunt je wandeling verlengen door de route  

‘Romeinse ronde van Valkenburg’ toe te voegen aan je weg. 



268   Museum Romeinse Katakomben
Hier ontdek je indrukwekkende begraafplaatsen in een 
aardedonker, mysterieus labyrint. Een gids neemt je 
mee door het onderaardse gangenstelsel waar kleurrijke 
muurschilderingen verhalen vertellen over de overlede
nen. In de onder grondse ruimtes van het museum wor
den ook lezingen, exposities en festivals georganiseerd. 
Dan hoor, voel, zie en ruik je hoe actueel het Romeinse 
leven nog is.

Nog zo’n 250 meter verder passeer je de mijngroeve 
‘Einde Plenkertstraat’. Daar houd je bij de splitsing 
rechts aan om uit te komen bij Chalet Tivoli.  
Ga hier rechtdoor op het voetpad langs de Geul. 

273   Geuldal
Beschutte hellingbossen, glooiende akkers en de mean
derende Geul met hier en daar een molen: het Geuldal is 
net een levende ansichtkaart. Je kijkt recht het Romeins 
verleden in, want in het landschap is vrijwel niets veran
derd. De Romeinen ontdekten dat het hier goed boeren 
is en ze ontgonnen land voor de graanteelt.

Blijf dit pad volgen. Je passeert op dit pad diverse krui
singen en een enkel bruggetje; je leidraad blijft de me
anderende Geul. Je treft na enige tijd aan je linkerhand 
het Geologisch monument Zuidelijke Dalwand Geul. En 
uiteindelijk zie je voor je Brasserie Hotel Brakke Berg. 
Maar iets eerder ga je scherp naar rechts een door de 
wandelaar platgetreden pad door het weidegebied in. 
Bij het begin van dit pad tref je Romeinse Tumuli aan.

B   Romeinse Tumuli
Je staat voor een Romeins grafveld. In 1865 werden 
hier maar liefst 39 grafheuvels ontdekt, ook wel tumuli 
genoemd. De kleine, ronde heuvels lagen telkens een 
stukje van elkaar af. Op deze belangrijke Romeinse 
begraafplaats zijn een boel grafgiften teruggevonden, 
zoals glas, ijzerwerk, aardewerk en een bronzen munt.

Even verder steek je een bruggetje over, houd je rechts 
aan en volg je de afrastering van het terrein van Château 
Sint Gerlach. Je volgt deze afrastering ook wanneer 
deze een haakse bocht naar links maakt. 

275   Château St. Gerlach
Het oude klooster en de pachthof op het landgoed van 
Château St. Gerlach herbergen het wereldberoemde 
vijfsterrenhotel uit de Oostwegel Collection. De weel
derige beeldentuin vol kunstwerken en de met fresco’s 
versierde kloosterkerk zijn vrij toegankelijk. Rondom een 
boom staat een Via Belgicameubel met meer uitleg 
over het Romeins verleden.

Even verder kom je door een hek op een verharde weg. 
Dit is de toegangsweg van het Château. Aan het eind 
van deze weg ligt achter de parkeerplaats links op een 
mooi gazon, onder een boom het Via Belgica informatie 
meubel. En voor de kruising rechts de proefsleuf Joseph 
Corneli Allée.

C   Proefsleuf Joseph Corneli Allée
Onder de weg langs het Château, de Joseph Corneli 
Allée, ligt waarschijnlijk de Via Belgica. Er is een proef
sleuf gegraven waarbij vermoedelijk de uitlopers van 
het wegdek zijn opgegraven. Dat de Via Belgica hier 
heeft gelopen wordt zeer waarschijnlijk geacht.

Op de kruising met de door gaande weg sla je linksaf. 
Bij de met waarschuwings lichten beveiligde over
steekplaats ga je rechts de Stationsweg in. Over het 
spoor, voorbij het station ga je naar rechts, de Meers
senderweg op. 

 282   Station Houthem-Sint Gerlach
In het oudste houten stations gebouw van Nederland 
kun je slapen. Achter dit vakantiehuis ligt een kleine 
hoogstamboomgaard waar fruit groeit. Naast het huis 
wordt een wijngaard aangeplant. Het onderhouden 
van een hoogstamgaard of wijngaard is heel eigentijds 
Romeins erfgoed.

Je hebt nu rechts van je het spoor; je vervolgt je weg 
langs het spoor tot je komt op de Tsplitsing met de 
Vauwerstraat. Je gaat naar rechts, onder het spoor door 
en op de kruising met de doorgaande weg ga je naar 
links. Je volgt deze tot aan de rotonde van de wegen 
Strabeek, Broekhem en Beekstraat. Het beginpunt van 
de route. 
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D   Strabeek
Rondom deze rotonde zijn in een straal van een paar 
honderd meter veel verschillende Romeinse vondsten 
gedaan: een mogelijk villaterrein, grafkuilen, een dozijn 
Romeinse urnen met munten, een tombe met brandres
ten en aardewerk.

Je loopt nog even rechtdoor en gaat dan naar rechts 
de Prinses Beatrixsingel in. Deze volg je tot je links het 
pretpark De Valkenier ziet, daar linksaf de brug over en 
aan het eind van de Polfermolen kom je weer uit op 
de Plenkertstraat. Je wandeling is verderop naar links 
begonnen.

Einde route
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J.W. van Aalst, www.opentopo.nl
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