Gedichten langs de Geul-route Valkenburg
U kunt de route stroomafwaarts of stroomopwaarts lopen. Voor beide routes treft u
hier de beschrijving aan.

STROOMAFWAARTS
De afstand van zuil 1(Gronselenput) tot zuil 14 (groeve Curfs) is circa 14 km.
Het eerste zuiltje staat bij de Gronselenput onder aan de Keutenberg, daar waar de
Geul vanuit Gulpen de gemeente Valkenburg aan de Geul binnenstroomt. Hier leest
u het gedicht
1 Melopee van Paul van Ostaijen.
U volgt het pad langs de Geul stroomafwaarts tot aan de verharde weg. Hier gaat u
naar rechts. Aan het eind van de weg leest u op de brugleuning aan de overkant het
gedicht
2 De slaap van Jan Emmens (naar J.R. Jiménez).
U gaat terug naar links en vervolgens de eerste straat rechts in, de Breeweg. Aan het
begin van de Tolhuisstraat treft u op de brug het kunstwerk “Ontmoeting aan het
water” aan, van kunstenaar Hans Reijnders. U loopt rechtdoor in de richting van de
kerk. Op het Kerkpleinleest u bij de bank om de boom het gedicht
3 Mijn woorden van Ivo van Strijtem.
Via het Kerkplein gaat u linksaf de Graafstraat in. Aan het einde van de bebouwing
na een parkeerplaats volgt u naar links het Oostervoetpad. Beneden ziet u de Geul
stromen, u komt lang het Bruggetje bij het Oostervoetpad, hier vindt u het gedicht:
3a “Heuvelrand van geel zandsteen” van dichter Willem Wilmink
U blijft op het Oostervoetpad u aan uw linkerkant heeft u een mooi zicht op kasteel
Genhoes en het dorpje Oud -Valkenburg. Daar leest u het gedicht
4 De plek van Herman de Coninck.
Een eind verder loopt u langs de bekende "Drie Beeldjes". Deze tellen echter bij
nadere beschouwing vier beeldjes, en zelfs nog een vijfde in een majestueuze beuk

links van het bruggetje. U blijft de Geul volgen en na ongeveer 300 meter ziet u links,
iets van het pad af, een bank aan de waterkant. Hier leest u het gedicht
5 Observaties van Hans Andreus.
Na deze fraaie plek hebt u een flink eind te gaan zonder een gedicht. Aan het begin
van de verharde weg gaat u vlak voor de speeltuin linksaf en na het bruggetje
meteen rechts. U blijft de Geul volgen achter de Rabobank door. U steekt de
burgemeester Henssingel over via het zebrapad, volg het pad langs de Geul. Ga
over de brug bij de Sluis. De Geul splits zich hier in tweeën. Ga nu weer over de brug
en ga dan links en meteen weer recht de van Tilstraat in. Blijf lopen tot het einde van
de weg. Ga links de burgemeester Henssingel in. Bij de stoplichten ziet u “De Kei”
met het gedicht:
05a Pierre Kemp - Excuse
Ga de St. Pieterstraat in, rechts ziet u de parkeergarage “De Kei”. Na 300 meter leest
u op de witte muur van de Schijns molen het gedicht
6 ’s Morgens van de Valkenburgse dichter Jan Hanlo
Loop verder door, aan de linkerkant ziet u de Kerk. Na de brug gaat u rechts de
Bogaardlaan in. Loop door langs de Geulpoort en voor de kerk ziet u
7 Een vredesvlam in Valkenburg
“Een monument van vrede, om even bij stil te staan en na te denken over VREDE” U
loopt verder en na enkele meters ziet u aan de linkerkant ’t kapelleke. Hier leest u het
gedicht
7a ’t Kapelke aan de brug van de Valkenburgse dichter Karel Dorren
Vervolg de weg door het Halderpark, ga rechts af de Wilhelminalaan in en neem de
eerste straat links in. (langs de brandweerkazerne) Loopt de doodlopende weg in en
ga links na de brug. U loopt nu het Odapark in. Voor de fontein lees het gedicht
8 Andermans hond van Joke van Leeuwen.
U vervolgt uw weg langs de fontein, over het bruggetje en het paadje langs de
parkeerplaatsnaar de Beatrixsingel. Langs de Valkenier en de ingang van de
voormalige bierbrouwerij de Leeuw slaat u bij het kruisbeeld links het
Koningswinkelvoetpad in. Na het bruggetje over de Geul gaat u aan het eind van het
paadje, bij de uitspanning “Tivoli”, rechtsaf. Na ongeveer 50 meter leest u onder een
majestueuze beuk het gedicht
9 De triestigheid ’s avonds van Erik Spinoy.
U volgt het voetpad verder en voor de afscheiding gaat u rechtsaf over het bruggetje,
het “Ingendaeler brögkske” genaamd, het natuurgebied "Ingendael" in. Bij het
bruggetje leest u het gedicht
10 Het landschap van Rutger Kopland.
Via het pad gaat u naar het prachtige complex “St Gerlach”. ’s Zomers kunt u hier in
het park de beelden bewonderen. Aan het eind van het natuurgebied slaat u rechts
af. Hier staat ook het gedicht van:
10a Sentimental journey van Jan Hanlo
Bij de slagboom gaat u links. Langs de kerk komt u in de Onderstestraat. Hier leest u
op de kerkhofmuur het gedicht
11Doodsbericht van Ida G. M. Gerhardt.
Een bezoek aan de 18e eeuwse St.-Gerlachuskerk is een echte aanrader. De kerk
behoort tot de honderd belangrijkste monumenten van Nederland. U volgt de
Onderstestraat tot aan het kapelletje en gaat daar naar links. Na 150 meter ziet u
links, enigszins verscholen, het karakteristieke, kleurrijke Hundertwasser gebouw. Na
de brug over de Geul leest u in de bocht naar rechts, het gedicht
12 Een vijver van Paul Hermans.

Voor de Geulhemermolen steekt u het bruggetje over en gaat meteen daarna naar
links. Aan het eind van dit pad bij het kapelletje aan de Putweg leest u het gedicht
13 Wat er is is de eindeloos heldere landweg van Gerrit Kouwenaar.
Met het gezicht naar het gedicht volgt u de weg naar rechts. Deze gaat over in een
veldweg. Op de kruising met de verharde weg gaat u naar links in de richting van de
brug. Meteen na de brug rechtsaf. Hier treft u het laatste gedicht aan op het
grondgebied van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Bij het hek over de weg
leest u links op een zuiltje voor de mergelgrot het gedicht
14 In deze groeve van Leo Herberghs.
U kunt nu de weg volgen tot de uitspanning ‘De Nachtegaal’. Hier sluit de route aan
op de gedichtenroute in de gemeente Meerssen.

STROOMOPWAARTS
De afstand van zuil 14(groeve Curfs) tot zuil 1(Gronselenput) is circa 14 km.
Stroomopwaarts begint het Valkenburgse gedeelte van de wandeling bij de camping
" 't Geuldal" op de grens met de gemeente Meerssen. Hier leest u het gedicht
14 In deze groeve van Leo Herberghs.
U loopt in de richting Geulhem/Valkenburg. Bij de brug gaat u linksaf en bij het
volgende pad rechts. Aan het eind van dit pad, bij de kapel, vindt u het gedicht
13 Wat er is de eindeloos heldere landweg van Gerrit Kouwenaar.
Vlak naast de kapel neemt u het pad langs het woonhuis en de voetbalvelden van
voetbalclub IASON. Bij de Geulhemmermolen gaat u de brug over en meteen links.
In de bocht staat het gedicht
12 Een vijver van Paul Hermans.
Langs het gebouw opgetrokken in de stijl van de Oostenrijkse kunstenaar
Hundertwasser gaat u bij de volgende kapel rechtsaf. Op de kerkhofmuur staat het
gedicht
11 Doods bericht van Ida G. M. Gerhardt.
Door het park van Chateau St. Gerlach. Aan de oprijlaan naar het Chateau staat het
gedicht:
10a Sentimental journey van Jan Hanlo
Loop nu het natuurgebied Ingendael in. Dit steekt u helemaal over en aan het eind
rechts gaat u in de richting van het Ingendaeler bruggetje. Daar staat het gedicht
10 Het landschap van Rutger Kopland.
Na het bruggetje meteen links. Blijf dit pad volgen tot aan de uitspanning Tivoli. Vlak
daarvoor staat rechts het gedicht
9 De triestigheid’s avonds van Erik Spinoy
Volg daarna de verharde weg langs de Katakomben, een nabootsing van de graven
in Rome. Bij de eerste straat linksaf gaat u in de richting van de ingang van pretpark
"de Valkenier." Na de brug meteen rechtsaf. U blijft het pad volgen langs de Geul en
ziet sportcomplex de Polfermolen rechts voor u. Meteen na de vijver met waterspel
treft u het gedicht
8 Andermans hond van Joke van Leeuwen.
U loopt het centrum in, langs de brandweerkazerne, ga rechts de Wilhelminalaan in,
na de brug gaat u linksaf het Halderpark in. Bij de kerk leest u het gedicht
7a ’t Kapelke aan de brug van de Valkenburgse dichter Karel Dorren
Loop even door en aan de rechterkant ziet u
7 Een vredesvlam in Valkenburg

“Een monument van vrede, om even bij stil te staan en na te denken over VREDE”
Blijf de weg volgen, aan de linkerkant ziet u de Geulpoort. Loopt door en ga links af
de brug over. U ziet de kerk aan uw rechterzijde. Vervolg de route tot aan de molen
van Schijns, links op de muur staat het gedicht:
6 ’s Morgens van de Valkenburgse dichter Jan Hanlo.
Blijf de weg volgen richting de stoplichten.
Bij de stoplichten gaat u rechtsaf, aan de overkant staat “de Kei” met het gedicht:
05a Excuse van Pierre Kemp
Blijf de weg volgen langs de Bowlingbaan. Neem de eerste weg rechts, de van
Tillstraat. Aan het einde van de weg gaat u de brug over en daarna meteen links
richting de sluis. Ga ook hier de brug over en houd links aan. Steek via het zebrapad
de Burgemeester Henssingel over en blijf het pad langs de Geul volgen.
U passeert een voetgangersbrug aan uw linkerkant, blijf lopen en houd de Geul aan
uw linkerzijde. Via het voetpad komt u vanzelf weer bij een voetgangersbrug uit. U
moet de brug over en houd rechts aan via de verharde weg het voetpad op. Volg de
Geul nu aan uw rechterkant. Rechts aan de waterkant en bij een bank vindt u het
gedicht
5 Observaties van Hans Andreus
met zicht op de achterkant van kasteel Schaloen. Blijf het pad langs de Geul volgen,
langs de "Drie Beeldjes", en bij het zicht op kasteel Genhoes staat het gedicht
4 De plek van Herman de Coninck.
U blijft op het Oostervoetpad u komt langs het Bruggetje bij het Oostervoetpad, hier
vindt u het gedicht:
3a “Heuvelrand van geel zandsteen” van dichter Willem Wilmink
Volg het pad richting Schin op Geul. Op het kerkplein staat het gedicht:
3 Mijn woorden van Ivo van Strijtem.
U gaat hier rechtsaf, de Tolhuisstraat in en volgt die tot aan de Rijksweg. Daarna
links. Op de muur van de brug treft u het gedicht
2 De slaap van Jan Emmens (naar J.R. Jiménez).
U loopt enkele meters terug en vervolgens richting Engwegen. Volg het wandelpad
langs het woonhuis en de Geul. Vlak voor de camping "de Gronselenput" staat het
gedicht
1 Melopee van Paul van Ostaijen.
Hier gaat de route over in het Gulpense gedeelte. Om dit te bereiken vervolgt u de
weg tot u in Stokhem komt; bij de kapel op de driesprong gaat u naar links, u komt
dan even buiten het dorp uit bij zuil 14 van Gulpen-Wittem.
GPS INFORMATIE
1. 50.840067
5.879982
2. 50.852111
5.8729
3. 50.855078
5.871377
4. 50.855078
5.871377
5. 50.858085
5.857601
5a. 50.865949
5.835230
6. 50.86441
5.834126
7. 50.864455
5.831753
7a. 50.864484
5.831394
8. 50.866079
5.828343
9. 50.865709
5.815943
10. 50.866171
5.808098

10a. 50.870875
11. 50.870626
12. 50.868392
13. 50.871425
14. 50.872407

5.800897
5.797434
5.787349
5.782295
5.769732

HOE BEREIKT U DE ROUTE:
Per auto:
U kunt de auto parkeren op de parkeerplaats in Stokhem. U rijdt Stokhem binnen en
gaat dan rechtsaf. Aan het einde van de verharde weg is de parkeerplaats. Van
daaruit zuil 14 van de route Gulpen-Wittem en dan stroomafwaarts naar zuil 1 route
Valkenburg
Per bus:
Vanuit Valkenburg neemt u bus 54 van Arriva richting Gulpen die vertrekt bij het
station in Valkenburg. U stapt uit bij de halte Engeweg (Wijlre), loopt even door in de
rijrichting, en slaat dan rechtsaf het Keizer Willempad in dat naar de Geul voert. U
steekt de Geul over, en slaat na c. 200 m. het pad naar rechts in dat met een
blauw/geel paaltje is aangegeven, door het weiland. U komt dan uit bij zuil 1 van het
traject in Valkenburg.
Per trein:
U kunt per trein van Veolia de stations Schin op Geul, Valkenburg en Houthem-St.
Gerlach om het kwartier bereiken. In Schin op Geul vanaf het station over de
overweg naar beneden en daar bij de kerk op de route Valkenburg aansluiten, zuil 3.
In Valkenburg het centrum binnen lopen en dan bijv. de wandeling beginnen bij de
Vredesvlam, zuil 7. In Houthem vanaf het station naar beneden. Daar oversteken,
naar links gaan en bij de tweede straat rechts de Joseph Corneli Allee in
richting Château St. Gerlach. Daar aansluiten op de route Valkenburg, zuil 10a.
www.gedichtenlangsdegeul.nl

