Fietsroute Langs kastelen bij Valkenburg
Deze route is ontwikkeld door RouteBureau Nederland

Start- en eindpunt: Kasteel Schaloen, Oud Valkenburg 5 in Oud Valkenburg (Schin op Geul),
maar de route kan bij elk knooppunt worden opgepikt.
Afstand: 20,5 km
Een heerlijke fietstocht door het Zuid-Limburgse landschap. Onderweg fiets je langs een
aantal bijzondere kastelen en landhuizen, die zo kenmerkend zijn voor deze streek: Kasteel
Schaloen, Kasteel Genhoes, Kasteel Wijlre, Kasteelhoeve het Sibberhuuske, Kasteelruïne
Valkenburg en Kasteel Oost.
Let op
Door het heuvelachtige terrein kan deze route soms zwaar zijn. Een fiets met 7 versnellingen of
meer is aan te bevelen.
De route in fietsknooppunten
58 - 85 - 69 - 68 - 60 – 59 – 58 (volgen tot je weer bij Kasteel Schaloen bent)
Routebeschrijving
1. Je start vanaf Kasteel Schaloen (A), waar je ook de kasteeltuin (B) kunt bekijken. Je fietst
richting de rijksweg. Daar ga je linksaf en volg je knooppunt 58. Direct aan je linkerhand zie je
Kasteel Genhoes liggen (C).
2. Na knooppunt 58 fiets je door Wijlre en Stokhem. Je komt langs Kasteel Wijlre (D) en de
Brand brouwerij (E).
3. Na Wijlre is het nog een klein stukje naar Gulpen (knooppunt 85), waarna je het Geuldal
verlaat en naar het hoger gelegen plateau van Margraten fietst, richting knooppunt 69 in
Scheulder.
4. Na Scheulder volg je knooppunt 68 en daarna knooppunt 60. Je fietst nu langs Sibbe. Als je
op de rotonde rechtsaf slaat, de Dorpsstraat in, kun je 150 meter verderop het Sibberhuuske
(F) bewonderen. Daarna keer je weer terug naar de route.
5. Bij knooppunt 60 in het centrum van Valkenburg zie de indrukwekkende kasteelruïne (G)
hoog boven het stadje uitsteken.
6. Vervolg je route naar knooppunt 59 en 58. Je fietst langs Kasteel Oost (H) en langs de Drie
Beeldjes (I). Na het oversteken van het bruggetje over de Geul ben je al snel weer terug bij het
startpunt van de route.

Bezienswaardigheden
A. De oorspronkelijke burcht Schaloen werd rond 1200 gebouwd en was een echte
verdedigingsburcht, helemaal ingericht op oorlogsvoering en verdediging. Na een grote brand in
1575 is het herbouwd in de huidige sprookjesstijl en werd het ook wel een 'lusthof' genoemd.
B. In de kasteeltuin groeien zo'n vierhonderd plantensoorten die kenmerkend zijn voor ZuidLimburg. Ook vind je er veldgewassen, oude groenten en een prachtige kruidentuin.
C. 'Gen hoes' betekent 'het huis'. Kasteel Genhoes werd in 1539 gebouwd en was eeuwenlang de
plek waar de ridders van Valkenburg verbleven voordat ze hun vesting bouwden op de
Heunsberg in Valkenburg (Kasteel Valkenburg, zie G)
D. De oudste vermelding van Kasteel Wijlre dateert uit het jaar 1040, maar het huidige kasteel
met de kenmerkende grote zonnewijzer aan de gevel is gebouwd in 1652. Het kasteel is in
particulier bezit. De omliggende tuinen en het museum Hedge House (moderne kunst) kunnen
worden bezichtigd.
E. De Brand bierbrouwerij in Wijlre is de oudste van Nederland. Het 'heerlijck recht' om hier
bier te brouwen werd al in 1340 verstrekt. De brouwerij is gevestigd op de oorspronkelijk bron
zodat het zuiverste water gebruikt kon worden bij het brouwproces. De brouwerij kan worden
bezocht.
F. De kasteelhoeve Sibberhuuske (of Villartshof) stamt uit de 14e eeuw. In de 15e eeuw heeft
het gefunctioneerd als schoutenhuis. In 1935 werd het voor een groot deel verwoest tijdens
een brand. Het Sibberhuuske is in particulier eigendom.
G. Op de plek van kasteel Valkenburg hebben meerdere burchten gestaan. De huidige ruïne is
het overblijfsel van de derde burcht die in de loop van de 13e en 14e eeuw stukje bij beetje tot
stand is gekomen. De eerste burcht verrees in 1115 in opdracht van Gosewijn I van Heinsberg,
maar werd in 1122 alweer vernietigd. Gosewijn II (de eerste Heer van Valkenburg) bouwde kort
daarna op dezelfde plek een nieuwe burcht. Aan de voet van deze burcht ontstond het stadje
Valkenburg. De tweede burcht én het stadje werden in 1141 verwoest tijdens een conflict met
de Duitse keizer.
H. Op de locatie van Kasteel Oost zou al rond 1340 een kasteelhoeve hebben gestaan die in
handen was van de heer van Eys. Het is mogelijk dat de naam 'Oost' van deze naam is afgeleid.
Het huidige landhuis/kasteel in neoclassicistische stijl is rond 1840 tijdens een verbouwing
ontstaan. Tegenwoordig is Kasteel Oost in handen van The International Butler Academy.

I. De Drie Beeldjes zijn gemaakt in 1739. Dit gebeurde in opdracht van de vroege bewoner van
het Kasteel Schaloen, Maximilliams Henricus Hoen de Cartis. Volgens de legende zijn de drie
beeldjes geplaatst om de boze geest Ruprecht te verjagen. Deze geest die door de bossen rond
het Kasteel zwierf joeg mens en dier angst aan. In 1968 is de oorspronkelijke beeldengroep
gestolen. De beelden in de kapel zijn kopieën uit 1973, gemaakt door kunstenaar Sjef Eymael.
(Bron tekst: Stichting Databank Kerkgebouwen in Limburg)

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl
Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving.

