Route-informatie
Traject 5. Klimmen-Houthem-St. Gerlach
In Klimmen zien we direct de uit Kundersteen opgetrokken St. Remigiuskerk. Het schip van de kerk,
vanaf de fundamenten tot aan de daklijst, dateert uit de 2-3e eeuw na Christus en is van oorsprong
een kleine Romeinse legerplaats. Op deze plek hadden de Romeinen al een wachttoren gebouwd die,
net als hun toren in Heerlen, ook
bedoeld was om te communiceren.
Bij het verlaten van Klimmen komen
we een uitspanning met een
formidabel uitzicht tegen, rustpunt
Achterum (Dolberg 18) waar je ook
een stempel kunt krijgen.
Nadat we in Walem het wegkapelletje
uit 1828 zijn gepasseerd komen we op
de Goudsberg. Hier staat een zeer
informatieve informatie-tafel. Dit was
ook één van die perfecte plaatsen
waar de Romeinen een wacht- en
communicatietoren hebben gebouwd.
Vanaf dit punt konden ze het Geuldal uitstekend overzien en controleren. Langs “de Kluis”, een
stempelpost, lopen we naar Valkenburg. In deze kluizenaarswoning met kapel, gelegen op een
uitgelezen plekje op de Sjaasberg, hebben tussen 1688 en 1930, 16 kluizenaars gewoond. Naast de
Kluis is in 1843 een kruisweg gebouwd met 14 staties. We lopen verder, gaan een spoorbrug over en
komen aan bij de Geul. Langs de meanderende Geul lopen we het centrum van Valkenburg in.
We zijn nu in Valkenburg. Talrijke
gevonden gebruiksvoorwerpen en
diverse fundamenten van
bouwwerken zijn het bewijs van een
vrij intensieve bewoning in de
Romeinse Tijd. De eerste schriftelijke
vermelding van Valkenburg dateert
van het jaar 1041. Hier is zoveel te
zien dat het is zeker de moeite waard
loont om hier goed rond te neuzen.
Ga bij de Geulpoort even het brugje
over voor informatie en een stempel
bij het Visit Limburg Experience
centrum.. Door de Grendelpoort en
langs de Romeinse katacomben lopen
we Valkenburg uit. Via het mooie Geuldal en natuurreservaat Ingeldael vervolgen we de Via
Coriovallum naar Houthem. Hier wacht ons een warm onthaal bij de receptie van Château St.
Gerlach. Ook krijg je hier een stempel in je pelgrimspaspoort of Credencial de Peregrino. Bij de
receptie van het Château krijg je ook de sleutel van de pelgrimsrefugio, mits je een pelgrimspaspoort
hebt, indien je hier zou willen overnachten. Vergeet zeker niet de St. Gerlachuskerk binnen te gaan
met voor Nederland unieke frescoschilderingen. De kerk behoort tot de top 100 van
monumentenzorg. Het treinstation ligt ca 450 meter verder.

