
Vergeet niet om de wandeling te reserveren zodat u de QR codes ontvangt; u hebt ze
nodig om bij elke stop de genieten van een smaakpleziertje! zoe www.route-damuse.nl

Wandeling to-go #1 2021 - 7 km (1,5u wandelen - totaal duur pm 3u)

Deze smakelijke wandeling gaat in een kring door natuur en centrum van Valkenburg aan de
Geul en brengt u onderweg langs zes restaurateurs, die u een smaakpleziertje zullen
serveren op vertoon van de QR codes in dit document.

Wat randinformatie over de wandeling:

❏ Start-, eindpunt en volgorde liggen vast
❏ Kom in ieder geval binnen een kwartier van het gereserveerde tijdslot; anders kan

het zijn dat u een nieuwe starttijd moet reserveren (wellicht niet meer dezelfde dag).
❏ Houd u aan de op dit moment geldende algemene corona regels. De route is

vooralsnog echt ‘to go’. Plaatsnemen in horecazaken of op een terras in in principe
niet mogelijk met deze reservering. Een drankje kunt u natuurlijk wel bestellen.

❏ Maak er een gezellige middag van; u bent tot 17:00 welkom bij de laatste stop.
❏ Parkeren? Berkelplein (op 300m), Neerhem (op 10-150m in de parkeervakken) of bij

parking Geulstrand (op 300m)

Huis ter Geul aan de Neerhem 87 043-6012032

1,5 km (19 min) naar ‘t Koetshoes:
Loop aan dezelfde kant van de weg in de richting van Oud Valkenburg (ZO)
Ga na 400m linksaf en wandel naar het meertje (Geulstrand)
Na het meer loopt u rechts over het houten bruggetje tot eind van het wandelpad (550m)
Aan het eind slaat u rechtsaf, steekt u de Geul over en gaat rechtdoor tot aan..

Taverne / speeltuin ‘t Koetshoes aan de Oosterweg 42 043-6013845

https://huistergeul.eu/index.php/nl/
http://www.koetshoes.nl/


2,2 km (27 min) naar Black Label Hotel:
Ga in de richting van het centrum en sla na 165 m linksaf
Vervolg deze weg, loop voor het bruggetje rechtsaf en steek aan het eind de weg over
Met de Geul aan uw linkerhand wandelt u de Doctor Hermanstraat door
Bij het voetgangersbruggetje steekt u de Geul over en vervolgt via de Molenstraat
Aan het eind rechts en daarna linksaf de Dr Erensstraat doorlopen tot het einde, dan linksaf
Aan het eind rechts door de Jan Deckerstraat en steeds rechtdoor naar en door het Odapark
Houd de Geul aan uw linkerhand en ga links de brede brug over naar de Plenkertstraat
Sla rechtsaf en loop na 190m rechtsaf via de trap de Leeuwhof in
Vervolg links en na 100 is uw volgende restaurant aan uw rechterhand…
Black Label Hotel, aan De Leeuwhof 10 043-2400004

1,3 km (18 min) naar de Zoete Zoen:
Loop zuidwestelijk langs Cycle Center en rechts de Plenkerstraat in
Na 100m gaat u linksaf het Heytgrachtpad op en wandel tot aan het eind van het pad
Boven aangekomen gaat u rechts, steekt de Cauberg over en vindt direct rechts op het
terrein van vakantiedomein Landal uw volgende Amuse Restaurant...

Restaurant De Zoete Zoen, aan de Cauberg 29 043-6010170

1,25 km (18 min) naar Da Pio:
Loop via het voetpad richting de Cauberg en ga bij de bushalte rechts het zandpad af
(Trichtergrubbe). Rechtdoor over het voetpad mag ook als u wil.
Onder aangekomen vervolgt u bergaf, steekt bij het Zebrapad over en ga links
Houd de weg aan uw linkerhand tot aan het Halderpark, waar u de trappen afdaalt
Bij Kasteel den Halder wandelt u rechtsaf in de richting van de Geulpoort
Ga door de Geulpoort; na 50, ziet u aan uw linkerhand Valkenburgs’ “oudste” kroeg..

Bistro de Michiel, aan het Theodoor Dorrenplein 14 043-6012565

0,7 km (8 minuten) naar Huis ter Geul:
Ga via de Geulpoort tot het eind van de Grotestraat en daarna links de Berkelstraat in 
Loop rechts van de weg 450 meter door en steek over naar Huis ter Geul (U was er 
bij de start en krijgt nu een verrassende afsluitende amuse geserveerd.

Huis ter Geul, Neerhem 87 043-6012032

Heeft u een leuke wandeling gehad, dan laat een comment achter op onze website. Een
opmerking? Geef dit dan snel even door via info@route-damuse.nl. Zo kunnen we snel
bijsturen en uw opmerking verwerken en eventuele klachten oplossen.

Heeft u leuke foto’s gemaakt van de wandeling? Stuur ze dan naar
info@route-damuse.nl en maak kans op een van de leuke prijzen bij de
samenwerkende horecabedrijven.

Veel plezier met de wandeling…..

https://blacklabelhotels.nl/
https://www.dezoetezoen.nl/
https://demichielvalkenburg.nl/
https://www.parkhotelvalkenburg.nl/
mailto:info@route-damuse.nl
mailto:info@route-damuse.nl
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