U N E S C O C U LT U R E L E
WANDELROUTE
VA L K E N S WA A R D
Welkom in Valkenswaard! En welkom op deze speciale UNESCO
Wandelroute. In 2021 zijn de Nederlandse Corsocultuur en de Valkerij
door UNESCO officieel ingeschreven op de Representatieve Lijst van
Immaterieel Erfgoed van de Mensheid. Daar zijn we trots op! Want
zowel het bloemencorso als de valkerij zijn onlosmakelijk verbonden
met de Valkenswaardse cultuur en identiteit.
Het bloemencorso in Valkenswaard, waarbij dahlia’s worden ‘opgeprikt’,
vindt zijn oorsprong in september 1944 toen het zuiden van Nederland
werd bevrijd. Na jaren van optochten met versierde fietsen en bolderwagens
trok op 17 september 1953 het eerste bloemencorso door de straten van
Valkenswaard. Sindsdien een jaarlijkse parade op de tweede zondag in
september met veertien grote, met dahlia’s versierde wagens, vormgegeven
rond een jaarlijks wisselend thema.
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Veel wandelplezier!
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Naast deze ‘kroonjuwelen’ van Valkenswaard, voert deze wandelroute je
óók langs andere parels op cultureel gebied, zoals de sigarenmakerij en het
Nederlands Steendrukmuseum. En natuurlijk langs de vele restaurantjes
en cafeetjes die Valkenswaard rijk is, om ook ‘de inwendige mens’ even te
verwennen.

•

Valkerij is oorspronkelijk de kunst van het vangen en africhten van valken
voor de jacht. Brabanders speelden een aanzienlijke rol in vangst en handel
van de valken. Het Kempische heidegebied, gelegen in de trekroute van de
slechtvalk, was bij uitstek geschikt voor het vangen van slechtvalken. Vele
vorstenhuizen maakten gebruik van Valkenswaardse valkeniers.
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VVV, Markt 19

Dit is het startpunt van de wandelroute. Let even op de afbeelding van
een slechtvalk in de bestrating. Oorspronkelijk lag deze slechtvalk voor
het pand aan Markt 31, maar bij de reconstructie van de Markt heeft
deze valk een nieuw plekje gekregen.
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Oude Kerkhof

Op het Oude Kerkhof zijn veel bekende valkeniers begraven. In vak O
vind je het graf van Karel Mollen, de laatste Valkenswaardse valkenier.
Links van de Calvarieberg, in vak U, het graf van de Engelsman Richard
Hamont (1773-1845). Zijn legaat zou de gebroeders Van Best in staat
hebben gesteld om een sigarenfabriek te beginnen (leden van deze
familie vind je in vak T).
In vak D kun je de graven vinden van Valkenswaardse
sigarenfabrikanten zoals Peter Hoekx (1843-1926), Henri Kinjets (18621958), Peter Gijrath (1857-1928), Alex Wolters (1889-1954) van de
Hofnar en de grondlegger van de Willem II fabrieken Hendrikus Kersten
(1882-1960).
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Hoek Kerkhofstraat - Waalreseweg

Beelden van de Valkenswaardse Corsocultuur en de Valkerij.
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Markt

Dit standbeeld van De Valkenier is in 1979 gemaakt door
Willy van der Putt (1925-1997) en is een herinnering aan een
belangrijke episode uit het verleden van Valkenswaard: de valkerij.

Museumkwartier, Oranje Nassaustraat

In het Museumkwartier van Valkenswaard kunnen
cultuursnuivers hun hart ophalen in het Nederlands
Steendrukmuseum en het Valkerij en Sigarenmakerij Museum.
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Frans van Beststraat - Leenderweg

Op de Frans van Beststraat 1 staat Hotel de Valk, in 1903 opgericht als
café door oud-sigarenfabrikant Hendrikus Wijnandus Mollen. In 1929
kreeg het de naam De Valk, omdat het oude hotel De Valk aan de
Markt toen niet meer in functie was. Rechtsaf de Leenderweg op zie je
een aantal prachtige statige panden van voormalige sigarenfabrikanten
(op de hoek met de Hofstraat, Leenderweg 26 en 7).
Aan de Leenderweg staat het Dahlia kunstwerk gemaakt van
cortenstaal door kunstenaar Frank van Schaik samen met een aantal
corsobouwers. In 1988 aangeboden vanwege 35 jaar Bloemencorso.
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Verzetstrijdersplein

Bevrijdingsmonument in brons door Theo van der Nahmer
en beelden van de Valkenswaardse Corsocultuur.
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Bakkerstraat

Op nummer 57 was de sigarenfabriek (1904) van de Gebroeders
Neijnens gevestigd. In de volksmond heet dit pand ’t Fabriekske. De
Gebroeders Neijnens voerden het merk Willem Buijs. Het bedrijf is in
1957 opgeheven.

Appartementencomplex Willem II, Eindhovenseweg

Op het plein vóór dit appartementencomplex zie je het beeld van
De Sigarenmaker van de Limburgse beeldhouwer Arthur Spronken.
Het is in 1966 aangeboden door Antoon Kersten aan de
gemeente Valkenswaard ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van de Willem II fabriek.
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Markt

Het bloemencorso in Valkenswaard komt voort uit de bevrijding na
WOII in september 1944. Na jaren van optochten met versierde fietsen
en bolderwagens trok op 17 september 1953 het eerste bloemencorso
door de straten van Valkenswaard. Uitgegroeid tot een groots
evenement, trekt het jaarlijks zo’n 30.000 bezoekers.
Aan de overkant van de weg, rechts voor de kerk, staat een luisterzuil
(onderdeel van de Liberation Route Europe) waar je kunt luisteren naar
de bevrijding van toen.
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Kerkweg 21

Hier zie je de sigarenfabriek die Hendrik Kinjet (1862-1958) in 1922
liet bouwen. Als merken voerden de Kinjets onder andere Argana en
Hamilton. In 1962 werd het bedrijf gestaakt. Het reclamebord aan de
buitenzijde is gemaakt door de Valkenswaardse kunstschilder Theo
Kappé.

Karel Mollenstraat Zuid

Het beeld De Carnavalk, in 1996 gemaakt door muzikant en beeldend
kunstenaar Peter van Elderen, symboliseert de verandering die zich met
carnaval voltrekt. Het hele jaar is van de Carnavalk de valk zichtbaar,
maar met carnaval wordt de valk omgedraaid en komt een
nar te voorschijn. Als je goed onder de achtervleugels van
de valk kijkt, kun je de nar (op zijn kop) zien zitten.
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Van Best Park

Het bronzen beeld ‘In de Wolken’ refereert aan de sigarenindustrie.
Niet voor niets staat het op een locatie dicht bij de voormalige
Willem II-fabrieken. Het beeld is gemaakt door de Bossche kunstenaar
Jos Willems, in opdracht van de gemeente Valkenswaard. Het is
voorzien van een kwatrijn van wijlen Frans Hoppenbrouwers, ouddorpsdichter van Valkenswaard.
In het Van Best Park zijn verschillende foto’s te zien van de
Valkenswaardse Corsocultuur, de Valkerij, het Nederlands
Steendrukmuseum en de sigarenmakerij.
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Peperstraat

Op nummer 56 en 58 zie je de grote en kleine Leijenhuijsinge.
Waarschijnlijk zijn deze panden in 1664 gebouwd in opdracht van de
(zeer vermogende) meestervalkenier Laurens Jacob Bijnen (1617-1700).
In de kleine Leijenhuisinge (nr 58) heeft rond 1840 Adriaan Mollen
gewoond, van 1840 tot 1855 valkenier bij Royal Loo Hawking Club.
15

Markt 51

Op maandag na het corso gaan alle bouwers en vrijwilligers op stap.
Een dolle dag waar alle wagens, die dan op de markt tentoongesteld
staan, nog eens bezongen worden. Van vroeger uit heet dit
‘corsomaandag’ of ook wel ‘Zwaantjesdag’, vernoemd naar het café In
De Swaen.
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Markt 31

Tot ongeveer 1925 zat hier hotel De Valk. Jacobus Johannes Bots
(1800-1864) is de grondlegger. Zelf was hij ook valkenier. Tussen 1866
en 1925 kwamen hier veel Engelse valkeniers die in Valkenswaard hun
valken kochten. Binnen is een prachtig wandtableau te zien over de
Valkerij, in 1970 gemaakt door de Valkenswaardse kunstenaar P. van
Deursen.

