1145. VILT 9,6 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u eerst via een rustig weggetje en via mooi graspad naar de
buurtschap Terblijt. Na een stuk door de weilanden loopt u via veldweg omhoog naar Berg en Terblijt. Dan
wandelt u een mooi stuk door het bos met o.a. prachtig uitzicht over het Geuldal en dan struint u geruime
tijd door natuurgebied Langen Akker. Via leuke paadjes wandelt u langs de Meertensgroeve en via
verrassend paadje komt u weer in Vilt waar een leuk terras is. Er staan onderweg genoeg zitbanken. Neem
zelf drinken mee.

blz 2 van 3
Startpunt: Café frituur An de Grwate Wèch, Meesweg 2, Vilt. Tel:043-6040780. Geopend: ma-wo-do 11.00
uur. Vr-za-zo 10.00 uur. Dinsdag gesloten. Parkeer in de Meesweg (let op! Aan een zijde is parkeerverbod).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

9,64 km

2.15 uur

47 m

110 m

1145. VILT 9,6 km
1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u
R en meteen daarna gaat u L. Steek via
oversteekplaats de voorrangsweg over ga L over
het trottoir. Voorbij huisnr. 170 gaat u voor
speeltuintje (privé) R (Pater Tilliestraat). Aan de
3-sprong gaat u L langs huisnr. 27. Aan de
volgende 3-sprong RD. Aan de doorgaande weg
gaat u R (blauw) omhoog.
(Een eindje verder ziet u links boven (achter haag) de
grote rijksmonumentale carréhoeve uit 1887).
Na 300 m verlaat u de bebouwde van Vilt. 100
Meter verder gaat u bij wegversmalling en bij
verbodsbord R (blauw) over de licht dalende
smalle asfaltweg gelegen tussen akkers/
laagstamboomgaarden. Na 750 m gaat u aan de 3sprong
bij
zitbank
en
regenwaterbuffer
“Oeveregrubbegraft” L (groen). Na 100 m gaat u
R (groen/geel) het graspad, later veldweg,
omhoog met rechts een akker en links grasland.
(Dit is circa 50 m voordat de asfaltweg bij ijzeren hek
naar links buigt.
De route volgend ziet u boven voor u de met
mergelstenen gebouwde Monulphus en Gondulphus
kerk (1933) van Berg en Terblijt.
Bij graft passeert u een zitbank met mooi uitzicht
(afhankelijk van beplanting akkers)).
Na 800 m wordt de veldweg in de buurtschap
Terblijt een asfaltweg en u passeert meteen links
een met mergelstenen gebouwd bakhuis. Aan de
3-sprong bij wegkruis gaat u R (groen/geel)
omlaag.
(U passeert enkele mooie mergelhuizen).
Aan de 4-sprong (‘rotonde”) bij zitbank en
wegkruis gaat u L (rood/groen/blauw/Kleine
Heideweg) omhoog.
2. Tegenover ingang van de voormalige
mergelgroeve Blom gaat u bij infobord “De
Bliergrubbe” schuin L het graspad omlaag met
rechts de bosrand.
(Hier bevindt zich aan de overkant van de weg de
ingang van de voormalige mergelgroeve Blom waarin
o.a. Hollandse landgeiten en Nieuw Zeelandse Kune
Kune (Maori) varkentjes rondlopen. In de groeve zijn
wandelpaden aangelegd. Zie infobord).
Via draaihekje gaat u meteen R door het weiland
met rechts afrastering/hellingbos. Via volgend

draaihekje loopt u het smalle weiland in dat u RD
oversteekt parallel aan de links staande
afrastering. Bij infobord “voetbalveld Terblijtse
Boys” en uitstroom van regenwaterbuffer gaat u
door het draaihekje en loopt u RD door het
volgende weiland. (Links boven ziet u woningen in
Terblijt). Via draaihekje verlaat u de weilanden en
ga dan R (geel) de grindweg omhoog. Na 300 m
wordt boven in Berg de grindweg een asfaltweg.
Steek de voorrangsweg over en loop RD (geel)
over het klinkerpad gelegen tussen lange muur
en
haag.
Aan
het
eind
gaat
u
R
(Valkenburgerstraat). Negeer meteen zijweg links
(Pastoor Scheepersstraat). Na 200 m neemt u bij
huisnr. 37 A de derde weg L (Burg. Van de
Loostraat).
(Links passeert u enkele mooie met mergelstenen
gebouwde woningen).
Aan de T-splitsing gaat u R (Langen Akker). Neem
nu de eerste klinkerweg L (Meldermunsterweg).
3. Bij verbodsbord gaat u L (Meldermunsterweg
1) de doodlopende smalle asfaltweg omlaag. Bij
toegangshek (inrit) van huisnr. 1 gaat u L het
bospad omlaag. Negeer voorbij woningen (2-4)
trappenpad links omlaag en volg RD het dalende
bospad. Aan de 4-sprong gaat u bij afsluitboom
R (rood/zwart) de brede grind- bosweg omhoog.
(Als u hier aan de 4-sprong RD omlaag loopt,
komt u na 20 m bij een herinneringskruis
nagedachtenis aan de overledenen die door
noodlottig toeval in Geulhem om het leven
gekomen. Zie infobordje.

dan
ter
een
zijn

De route volgend heeft u na 200 m, waar de brede
bosweg naar rechts buigt, links bij liggende
boomstammen mooi uitzicht over het Geuldal. Hier
ziet u links in de verte steenbergen van voormalige
steenkolenmijn nabij de Belgische stad Genk).
Negeer zijpad rechts omhoog. Bijna boven aan de
4-sprong gaat u RD verder omhoog. (U verlaat hier
de rode en zwarte route). Na circa 40 m, waar de
bosweg voor hoge afrastering van voetbalveld
van S.V. Berg ‘28 naar rechts buigt, gaat u L over
het smalle pad met rechts van u de afrastering
van het sportcomplex. Aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u RD.
4. Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong RD over
het pad dat meteen naar rechts buigt met links
een weiland.

(Hier heeft u links mooi uitzicht op het monumentale
in mergel opgetrokken kasteeltje (nu hotel) Geulzicht
(1918). De oorspronkelijke functie was particuliere
bewoning. De bekende wielerverslaggever Jean
Nelissen heeft een tijdlang in dit kasteeltje gewoond.
Links beneden ziet u ook de kerktoren van de
prachtige St. Gerlachuskerk in Houthem).
Beneden buigt het bospad links omhoog. Boven
loopt u RD en meteen daarna gaat u aan de 3sprong L omlaag met even verder rechts van u
een greppel/weiland. Na 50 m loopt u RD het
trapje omlaag met rechts de hoek van het
weiland. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R
het lange trappenpad omlaag. Beneden aan het
einde van het trappenpad gaat u RD. Meteen
daarna gaat u de doorgaande weg, met voor u de
ingang
van
de
afgesloten
voormalige
ondergrondse kalksteengroeve Brakkenberg die
nu een verblijfplaats van vleermuizen is, R
omhoog
(U loopt nu de Brakkeberg/Vogelzankweg (14%)
omhoog, bekend bij wielerliefhebbers).
Na ruim 100 m, 30 m voor rechts staande
vangrail, gaat u bij bordje “Bergseheide” L via
afsluitboom het bospad omhoog. Na bijna 100 m
gaat u aan de 3-sprong bij asfaltstrook R. Negeer
zijpaden. (Na veel regenval kan het pad een eind
verder soms drassig zijn). Het bospad wordt een
eind verder een stijgend bospad. Negeer boven
zijpaadje scherp links. Circa 30 m verder gaat u
aan de 3-sprong R en via draaihekje (stegelke) en
twee houten klaphekken loopt u het natuurgebied
Lange Akker binnen.
5. Loop dan nog 30 m RD en ga dan L over het
(gras)pad met links beneden een waterpoel met
kroos. U passeert meteen links nog twee poelen,
die vaak droog staan. Negeer klaphek links en
volg circa 500 m het pad met links van u
afrastering/bosrand.
(Het grote grasveld rechts is de voormalige afgedekte
stortplaats van de gemeente Valkenburg. Het storten
van afval (1969-1989) vond plaats in een voormalige
zandgroeve).
U passeert een draaihekje en blijf het pad langs
de afrastering/bosrand RD volgen. Aan de smalle
asfaltweg gaat u L omlaag en even verder bij
ijzeren hek verlaat u via draaihekje het
natuurgebied. Negeer zijpad links. Aan het eind
van de asfaltweg gaat u aan de rand van het dorp
Berg bij ijzeren hek door het klaphek. Na 5 m gaat
u L en ga meteen bij breed houten hek L door het
klaphek. Meteen daarna gaat u bij infobord R

blz 3 van 3
door het klaphek en volg het paadje door het
hondenlosloopgebied.
(Wilt u dat niet, loop dan RD. Aan de 3-sprong gaat R
met
rechts
de
hondenuitlaatplaats.
Negeer
klaphekken rechts. Ga dan verder bij **** in dit punt).
U passeert een boomzitbank. Negeer klaphek
links. Voorbij de volgende boomzitbank gaat u L
door het klaphek en ga dan meteen R over het
bospad. **** Aan de 3-sprong gaat u RD langs de
bosrand. Aan de 4-sprong gaat u RD over het
smalle grindpad met links afrastering van de
groeve.
(U verlaat dus hier het bos. Als u hier aan de 4sprong L de asfaltweg omlaag loopt, dan komt u
meteen
bij
Groen
Hotspot
6
“de
stille
Meertensgroeve).
Negeer zijpaden en volg RD het grindpad met
links de afrastering van de voormalige groeve
Meertens.
(Deze
voormalige
heringerichte
grindgroeve
Meertens is door de warme en beschutte ligging en
de open schrale vegetatie een apart gebied binnen
de Bergse Heide.
Mogelijk staan aan de afrastering Nederlandse
landgeiten).
Na 150 passeert u bij zitbank links een
insectenhotel/bijenoase (zie infobord). Rechts ziet u
woningen in Vilt)
6. Na 400 m gaat u voorbij de volgende zitbank
aan de T - splitsing bij geel gasleidingpaaltje van
de Gasunie en waterpompput L. Negeer meteen
trappenpad rechts. Meteen daarna gaat u aan de
ongelijke 4-sprong (hooivork) R over het pad met
links de bosrand en rechts een weiland. Aan de
3-sprong gaat u R met rechts nog steeds het
weiland. Het pad buigt naar links en wordt een
dalend bospad. Neem nu het eerste bospad R
omlaag door de bomenlaan en u passeert rechts
gasleidingpaal 128. Beneden aan de T-splitsing
gaat u R (geel/blauw) de bosweg door de bosrand
omhoog. Negeer bospad scherp links. Na 50 m
gaat u R het graspad, later trappenpad, gelegen
tussen afrasteringen omhoog. Boven in Vilt gaat
u RD (Leijstenstraat) over de asfaltweg. Aan de 3sprong gaat u R (Merelstraat). Aan de volgende
3-sprong bij huisnr. 30 gaat u R. Aan de Tsplitsing gaat u L. Na 100 m komt u weer bij het
café/frituur, de sponsor van deze wandeling, waar
u binnen of op het terras nog iets kunt eten of
drinken. De uitbater Arthur verneemt graag wat u
van de wandeling vindt.

Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur

