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Tijdens deze heuvelachtige wandeling met enkele hellingbossen wandelt u omlaag naar de buurtschap 
Geulhem. Dan loopt u via het natuurpark Ingendael o.a. langs de rozentuin van Chateau St.-Gerlach. 
Vervolgens loopt u een eindje langs de meanderende Geul en u komt  bij het mooi gelegen Boscafé Tivoli, 
waar u kunt  pauzeren. Dan loopt u  omhoog, omlaag en weer omhoog en u komt aan de rand van de 
Meertensgroeve. Hier kunt u naar Taverne Vilterveldt lopen. Via leuke paadjes door natuurgebied Langen 
Akker komt u in Berg, waar u even door heen loopt.  Via de voormalige  groeve Blom, een aparte plek, en 
via draaihekjes door weilanden loopt u  omhoog terug naar het dorpscafé ’t Vöske met het leuke terras. U 
kunt bij beide horecazaken starten of pauzeren. Kijk op de website van beide zaken voor de 
openingstijden.  
 

 
 

Startadres:  Restaurant ’t Vöske, Grote Straat 8,  Berg  en Terblijt. Tel: 043-8521995. Geopend: Woensdag 
t/m zondag van 11.00 tot 22.00 uur.  (Links van het café is een grote parkeerplaats).  

 

 
 
Startpunt:  Boscafé Tivoli, Plenkertstraat 63, Valkenburg (doodlopende weg inrijden).  Tel: 043-6010247.   
(Geopend van woensdag t/m zondag vanaf 10.00 uur.  Aan het einde van deze doodlopende weg is een 
kleine parkeerplaats. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,39 km  2.15 uur  72 m  121 m 
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1. Met rug naar de ingang van het restaurant gaat 
u L. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R 
(Achter de Hoven/blauw). Negeer zijwegen en blijf 
de asfaltweg ruim 600 m RD volgen, die na 400 m 
voorbij wegkruis Schone Poel heet.  100 meter 
verder, waar de asfaltweg doodlopend wordt, 
heet de weg Mussenput.  Voorbij het laatste huis 
(Mussenput 8) wordt de asfaltweg een dalende 
grind- bosweg. Negeer zijpaden en blijf 500 m RD 
de brede dalende grindweg door het hellingbos 
volgen. Beneden in de buurtschap Geulhem gaat 
u R over de asfaltweg. Meteen daarna aan de 3-
sprong bij ANWB-wegwijzer en de 
Geulhemermolen gaat u RD (geel) over de 
klinkerstoep/trottoir met links de  molentak van 
de Geul.  
 

(Als u meteen voorbij de Geulhemermolen L 
(geel/zwart/blauw) over het kasseienpad gaat, dat 
komt u meteen bij de  stuw in de molentak van de 
Geul. De huidige molen en woonhuis stammen uit 
1768. Tot 1955 was de molen in gebruik als 
korenmolen. Zie infobord. Kijk bij infobord ook even 
omhoog en u ziet een muurkruis met tekst).  
 

2. Aan de 3-sprong gaat u R (Wolfsdriesweg/ 
zwart/groen).  
 

(Rechts ligt hier de Hennie Kuiper allee. Genoemd 
naar de bekende wielrenner Hennie Kuiper, die hier 
tijdens de Amstel Gold Race in 1982 de route 
afkortte, door over dit stukje klinkerweg te fietsen). 
(Links passeert u het mooie tuinterras van Hotel 
restaurant Vue). 
 

Waar de asfaltweg rechts (Brakkeberg 14%) steil 
omhoog buigt, gaat u RD (rood-geel) over het 
doodlopende klinkerpad. Bij veerooster en 
afsluitboom loopt u L (groen/zwart) via klaphek 
het natuurgebied Ingendael binnen.  
 

(Als het heel veel en langdurig heeft geregend, kunt u 
hier ook RD over de smalle asfaltweg lopen. Negeer 
zijpaden en blijf het  mooie pad, dat na 500 m een 
onverhard pad wordt, RD volgen met links de 
meanderende Geul, soms dichtbij soms op afstand. 
Na bijna 2 km  gaat u verder bij punt 4).   
 

Volg nu het brede graspad dat een eind verder ter 
naar links  (Viabelgica) buigt.  
 

http://www.restaurantvoske.nl/


  blz 3 van 4 

 

(Kijk na 50 m even achterom en u ziet het 
hooggelegen monumentale okerkleurige in mergel 
opgetrokken hotel kasteel Geulzicht (1918).  
 

Mogelijk komt u hier in het natuurgebied grazende  
Konikpaarden tegen).   
 

Via bruggetje (Kloasterbrökske)   steekt u de Geul 
over. Na het bruggetje gaat u schuin  R over het 
graspad.  
(Voor u ziet u de mooie kerktoren van het prachtige 
St. Gerlachuskerkje. Mogelijk ziet u hier omgewoeld 
gras, dat het werk is van wilde zwijnen).  
 

Even verder loopt u langs de rozentuin 
(achtertuin) van Château Sint-Gerlach. Loop dan 
RD met links de beukenhaag. Negeer gesloten 
klaphekje links en loop verder RD langs de 
afrastering.  
 

(Bij afgesloten klaphekje ziet u links twee voormalige 
schietpalen van schutterij St. Martinus uit Houthem 
St. Gerlach (1599)).  
 

Aan de 4-sprong van graspaden bij rioolbuis gaat 
u L. over het graspad. 
 

3. Bij wandelmarkeringspaaltjes gaat u R richting 
hoge eik verder door natuurgebied Ingendael met 
links een greppel en loop verder door het 
natuurgebied.  Na 500 m gaat u aan de 3-sprong 
R.  
 

(Links ziet u hier in de verte de enige dalbrug van 
Nederland).  
 

Vlak daarna gaat u aan de 4 sprong R over het 
brede graspad richting bosrand en na een 
klaphek steekt u via bruggetje weer de Geul, het 
snelst stromend riviertje van Nederland, over.  
Meteen na het bruggetje bij klaphek en breed 
houten hek gaat u L (groen) omhoog met links 
beneden de meanderende Geul.  
 

(Als u hier R door het klaphek gaat, dan komt u 
meteen rechts bij een zitbank aan de Geul. Hier heeft 
u mooi zicht op de mooie kerktoren van de St. 
Gerlachuskerk).  
 

Aan de 3-sprong, met boom in het midden, gaat u 
L (geel-groen/geel-rood) omlaag.  Negeer 
zijpaden. 
 

4. Na bijna 500 m, gaat u voorbij klaphek aan de 
4-sprong bij wegkruis en Boscafé Tivoli (1934) 
een leuk pauzepunt, bij verbodsbord R (geel) het 
bospad omhoog.  
 

(Hier kunt u bij de leuke uitspanning Boscafé Tivoli, 
sponsor van de wandeling, iets eten en drinken).  
 

Negeer na 30 m trappenpad rechts omhoog en 
loop RD het pad door en langs de bosrand verder 
omhoog. (Doe rustig aan het is een straffe 
kuitenbijter). Na 400 m omhoog lopen passeert u 
boven een zitbank, een mooie uitpufplek met 
mooi uitzicht over een gedeelte van Valkenburg. 
Na 30 m gaat u R (geel) het bospad omlaag.  
Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u RD 
(geel/blauw) het bospad verder omlaag. Negeer 
zijpaadjes. Beneden aan de T-splitsing voor  

weiland gaat u R (geel/blauw) de grindweg 
omlaag met rechts de bosrand.  Aan de 3-sprong 
gaat u L door de bomenlaan steil omhoog en u 
passeert links gasleidingpaal 128. (U verlaat hier 
de geel/blauwe route). Boven aan de T-splitsing 
gaat u L het bospad steil (nog even) omhoog. 
(Boven aan de bosrand en weiland ziet u links 
woningen in Vilt).  Aan de T-splitsing gaat u L 
verder langs het weiland en bosrand.  Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u RD.  
(Als u hier R gaat, dan heeft u meteen mooi uitzicht 
over de  voormalige grindgroeve Meertens. Door de 
warme en beschutte ligging en de open schrale 
vegetatie is het een apart gebied binnen de Bergse 
Heide).  
 

Wilt u pauzeren dan kunt u naar taverne Vliterveld met 
terras lopen (150 m). Ga dan meteen L het 
trappenpad omhoog volg het grindpad dat even verder 
door de natuurspeelplaats loopt. Bij  de jeu-de 
boulesbanen en zitbanken volgt u het tegelpad 
omhoog en even verder tegenover de speeltuin komt u 
links bij de taverne met terras. Open dinsdag t/m 
zondag vanaf 11.00 uur). 
 

Meteen daarna  gaat u aan de 3-sprong bij geel 
paaltje van de Gasunie en voor waterpompput R 
over het smalle pad langs de zitbank met rechts 
van u afrastering van de voormalige 
Meertensgroeve.  
 

(Na 200 m passeert u de volgende zitbank en een 
insectenhotel/bijenoase (zie infobord)).  
 

5. Na 400 m aan de 4-sprong, met rechts een 
stukje verharde weg, loopt u RD over het pad met 
rechts de bosrand.  
 

(Als u hier aan de 4-sprong R omlaag loopt, dan komt 
u meteen bij draaihekje bij het infobord Groene 
Hotspot 6/de stille Meertensgroeve).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD over 
bospad. Via het eerste klaphek L loopt u een 
hondenlosloopgebied binnen.  
 

(Wilt u dat niet, loop dan RD. Aan de T-splitsing bij 
grote eik gaat L het grindpad omhoog met links de 
hondenuitlaat- plaats. Aan het eind van het pad gaat 
u door het klaphek. Ga dan verder  bij **** in dit 
punt).  
 

Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R over het 
(grind)paadje met links een boomzitbank. Negeer 
klaphek rechts en volg verder het grindpaadje. In 
de linkerhoek gaat u door het klaphek en ga dan 
meteen  L bij breed houten hek door het volgende 
klaphek. ****  Ga dan R en ga dan meteen weer R 
en loop bij  ijzeren hek door het ijzeren draaihekje 
en volg RD de dalende asfaltweg, die naar links 
buigt. Negeer zijpaden. Via volgend draaihekje bij 
volgend ijzeren hek loopt u het natuurgebied 
Langen Akker binnen.  
 

(U loopt hier over de voormalige afgedekte  
stortplaats van de gemeente Valkenburg. Het storten 
van afval (1969-1989) vond plaats in een voormalige 
zandgroeve).  
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Na 50 m gaat u aan de 5-sprong L het (gras)pad 

omhoog. (Dus niet scherp links ) Aan de volgende 

4-sprong bij draaihekje/ijzeren hek gaat u R het 
brede pad langs het infobord omhoog.  Negeer 
zijpad rechts. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u 
L het brede pad omhoog. Aan de T-splitsing gaat 
u L omlaag.  
 

(Als u hier 30 m naar rechts loopt, dan komt u bij een 
zitbank. Een mooie pauzeplek).  
 

Aan de 3-sprong loopt u RD verder omlaag.  
 

(Rechts staat een energiecentrale waar de 
stortgassen worden omgezet in groene stroom).  
 

Beneden verlaat u via draaihek bij breed ijzeren  
weer het natuurgebied. Aan de asfaltweg gaat u L 
(Vogelzangweg omhoog. (Brakkenberg 14%). 
Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing R 
(blauw/Langen Akker) met links het schoolplein 
van O.B.S. Berg. Na 100 m gaat u L 
(Bossgaet/blauw). Negeer klinkerweg rechts. Aan 
de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat u bij 
ingang van zorgcentrum Fonterhof R 
(Fonterstraat). Steek via oversteekplaats de 
voorrangsweg (Rijksweg) over en ga R over het 
trottoir met meteen links de 2500 m² grote 
belevingstuin “D’r Moostuin”. Neem de eerste weg 
L (rood/blauw/groen) omlaag.   
 

6. Let op! Voorbij parkeerplaats, waar tegenover 
in tuin een Grieks kapelletje staat (2020), gaat u 
bij rooster in weg en tegenover zitbank L via 
ijzeren klaphek over het graspad en u passeert 
links een picknickbank en infobord “Kleine Heide.  
Voorbij zitbank loopt u RD en via volgend ijzeren 

klaphek loopt u de voormalige mergelgroeve 
Blom binnen en volg het dalende pad.  
 

(U bevindt zich hier in de voormalige mergelgroeve 
Blom waarin o.a. Hollandse landgeiten en Nieuw 
Zeelandse Kune Kune (Maori) varkentjes rondlopen).  
Beneden in de groeve gaat u R en loop bij 
infobord en ijzeren hek via veerooster door het 
draaihekje. Steek RD de asfaltweg over en loop 
bij infobord “De Bliergrubbe” het graspad omlaag 
met rechts de bosrand en linksboven woningen 
in Terblijt. Via draaihekje gaat u meteen R door 
het weiland omlaag 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.  Via draaihekje verlaat u de weilanden en 
loop dan  RD (groen) over de licht dalende 
veldweg.  Aan de kruising bij houten hek gaat u R 
(rood/groen/geel) de grindweg gelegen tussen 
meidoornhagen omhoog, die na bijna 400 m 
boven voorbij telecommunicatiemast een 
asfaltweg wordt. Steek via oversteekplaats de 
voorrangsweg en loop RD 
(Kleinstraat/rood/geel/blauw). Meteen voorbij 
Maria afbeelding aan muur gaat u aan de 
ongelijke 4-sprong bij Falcon radio L (Grote 
Straat). Bij waterput (zie infobordje) en zitbanken 
loopt u RD en u komt weer bij restaurant ’t Vöske, 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken. 

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.   
 

 


