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blz 2 van 4
Tijdens deze heuvelachtige en afwisselende wandeling wandelt u eerst door het natuurgebied Ingendael. U
passeert Chalet Tivoli en dan loopt u even verder Valkenburg binnen. Via trappenpad loopt u omhoog naar
Casino Valkenburg en dan struint u over leuke bospaadjes tot boven op de Cauberg. Dan bereikt u
Camping de Cauberg met mooi terras voor een pauze. U loopt even door het dorp Vilt. Hier passeert u
Taverne Vilterveldt. Via mooie dalende en stijgende paden komt u aan de rand van Groeve Meertens. Via
leuke paden loopt u naar de rand van Berg en Terblijt en dan loopt u het natuurgebied Langen Akker in. Via
dit natuurgebied en nog een leuk stuk door het bos komt u beneden weer bij de parkeerplaats. U kunt ook
tijdens de route even het leuke centrum van Valkenburg inlopen. Bij Camping de Cauberg is geen
parkeergelegenheid.
Startadres: parkeerplaats Wolfdriesweg 10, Berg en Terblijt. Start dan bij punt 1
Startadres: Camping De Cauberg, Rijksweg 171, Valkenburg. Start dan bij punt 5.
U kunt ook starten bij de grote parkeerplaats bij de begraafplaats in Berg en Terblijt, Langen Akker 132.
Vanaf de parkeerplaats gaat u L over het asfaltpad. Na 100 m gaat u tegenover huisnr. 150 L. Ga nu verder
bij **** in punt 6).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

9,26 km

2.15 uur

84 m

113 m

1233. BERG EN TERBLIJT – VALKENBURG 9,3 km
1. Vanaf de parkeerplaatsen loopt u naar B&B
Brakke Berg en loop dan RD over de
doodlopende weg. Meteen voorbij klaphek/
afsluitboom loopt u L (groen/zwart) via het
klaphek het natuurgebied Ingendael binnen en
volg het brede graspad dat een eind verder naar
links buigt. Via bruggetje (Kloasterbrökske)
steekt u de Geul over. Na het bruggetje gaat u
schuin R (groen/zwart) over het graspad.
(Voor u ziet u de mooie kerktoren van het prachtige
St. Gerlachuskerkje, dat u zeker eens moet
bezoeken).
Even verder loopt u langs de rozentuin
(achtertuin) van Château Sint-Gerlach en loop
dan RD met links de beukenhaag.
(In het hotel hebben diverse belangrijke wereldleiders
overnacht o.a. in 1991 de toenmalige president van
Frankrijk François Mitterand en in 2005 de
toenmalige president Bush van de Verenigde Staten,
maar ook de popsterren Bruce Springsteen (2012) en
The Rolling Stones (2014), die optraden tijdens
Pinkpop).
(De schrikdraad beneden aan de afrastering is om
wilde zwijnen af te schrikken).
Aan het eind van de afrastering bij rioolbuis
volgt u RD het graspad verder door het
natuurgebied Ingendael.
(Als u hier L gaat en dan L door het klaphek gaat dan
komt u in het Prinses Juliana Park waar vele
kunstwerken staan. Hier heeft u ook mooi zicht op
Château Sint Gerlach, een voormalig Norbertijnen
klooster en het rode hotel Sint Gerlach, een
voormalige pachthof van het klooster. U kunt hier ook

naar het St Gerlachuskerkje lopen met het prachtig
interieur).
Na 100 m gaat u aan de T-splitsing bij eik R met
links van u een greppel/sloot.
(Mogelijk komt u hier in het natuurgebied grazende
Galloway runderen en/of Konikpaarden tegen)
Na 500 m gaat u aan de Y-splitsing RD. Meteen
daarna aan de kruising van graspaden gaat u
verder RD. (Dus niet richting brug). Vlak daarna
aan de 4-sprong bij begin afrastering gaat u RD
en even verder passeert u enkele grote
braamstruiken.
2. Via klaphek verlaat u het natuurgebied en ga
dan R over de grindweg. Aan de 3-sprong bij
zitbank en gedichtpaal steekt u R (geel/groen) via
smalle brug de Geul over en volg het klinkerpad.
Boven aan de 4-sprong bij wegkruis type
vliegermodel en Chalet Tivoli (1934) gaat u L
(geel/rood) over de smalle asfaltweg. Negeer
zijwegen en blijf deze weg bijna 1 km RD
(Plenkertstraat) volgen.
(U passeert achtereenvolgens links de leuke met
breuksteen gebouwde woning (nr.90), het grote
sport- en vrijetijdscentrum genaamd 'Par'course'.
Dan passeert u rechts het museum Romeinse
Katakomben.
Even verder passeert u rechts de ingang van
mergelgroeve waarin in 1944 een Philipsfabriek was
gehuisvest (zie infobord).
Tegenover de mergelgroeve ligt de voormalige
bierbrouwerij de Leeuw (1921).

U passeert dan meteen rechts het rijksmonument
prehistorische vuursteenmijn Valkenburg met op de
leuning een tijdbalk.
Een eind verder passeert u rechts de ingang van het
openluchttheater, het oudste van Nederland.
Op de zijgevel van nr. 51 (Rozenheuvel) ziet u een
mooie
geschilderde
muurreclame.
Deze
muurreclames zijn van vóór 1930.
Een eind verder passeert u rechts het voormalige
protestants kerkje (1891)).
Let op! Meteen voorbij het voormalige
protestants kerkje gaat u bij info bord kuurpark
Cauberg R met rechts het pleintje. Voor de
rotswand gaat u gaat u L het lange stenen
trappenpad omhoog.
3. Boven bij loopt u RD. Na 30 m gaat u R door
het grote stalen hek. Vlak daarna gaat u bij de
kunstwerken L de brede asfaltweg omhoog
richting Casinogebouw. Negeer meteen asfaltweg
rechts. Na bijna 100 m neemt u aan de 5-sprong
de tweede asfaltweg R die meteen een smalle
asfaltweg wordt. Aan de kruising, einde gazon,
gaat u RD. Meteen voorbij haag gaat u L het
tegelpad omhoog met links de brede haagbeuk.
Aan de T-splitsing, met voor u het casino, gaat u
R en aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L het
grindpad omhoog. Negeer zijpad links en 10 m
verder gaat u aan de Y-splitsing bij infobord L het
pad verder omhoog. Vlak daarna gaat u aan de 4sprong RD over het bospad. Meteen daarna gaat
u aan de T-splitsing L (geel). Negeer zijpaden en
blijf het bospad RD (geel) volgen.
4. Na 700 m gaat u aan de Y-splitsing L met links
boven afrastering van het Casinoterrein en rechts
een steilrand.
(U verlaat hier de gele route. Als u hier R gaat, dan
begint meteen een steil dalend trappenpad).
Aan
de
asfaltweg
bij
hek (toegangsweg
Casino) gaat u R. Aan de doorgaande weg gaat u
R over het fietspad. Na 300 m komt u aan de
rechterkant bij Camping De Cauberg, sponsor
van deze wandeling. Dit is een mooie pauzeplek.
Op het terras, met speeltuin, kunt u wat lekkers
drinken en is er mogelijkheid voor bv een ijsje,
tosti, worstenbroodje of een pizza.
5. Met uw rug naar de inrit van de camping gaat u
R over het fietspad omlaag langs de doorgaande
weg. Na 250 m loopt u bij wegversmalling het
dorp Vilt binnen. 300 m verder gaat u aan de 4sprong bij ANWB-wegwijzer en de bijzondere
Mariakapel (1970) R (blauw/Geulgracht) de
doodlopende weg omlaag. Bij huisnr. 20 gaat u L
(blauw) de bos- veldweg door en langs de
bosrand omlaag. Negeer zijpaden. (Na 100 m
passeert u een veldkruis). Na bijna 500 m gaat u bij
bordje “Welkom” L (blauwe pijl op geel plaatje)
het brede pad door de bomenlaan omhoog. U
passeert links gasleidingpaal no. 128. Vlak
daarna gaat u boven aan de T-splitsing L het
brede pad omhoog dat boven langs de bosrand
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loopt. Aan de T-splitsing gaat u L verder langs de
bosrand. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L.
(Als u hier R gaat, dan heeft u meteen bij afrastering
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. Mogelijk ziet u in de groeve
Hollandse landgeiten grazen).
Vlak daarna aan de 3-sprong bij geel paaltje van
de Gasunie en waterpompput gaat u R over het
grindpad langs de zitbank en met rechts beneden
de voormalige groeve Meertens en links
woningen in Vilt.
(Als u hier RD gaat en de eerste weg L neemt
(Nachtegaalstraat) komt u bij Taverne Vilterveldt,
open dinsdag t/m zondag 11.00 uur).
Na 200 m passeert u een insectenhotel/bijenoase
(zie infobord) en weer een zitbank.
6. Aan de 4-sprong bij stukje verharde weg gaat u
RD met rechts de bosrand.
(Als u hier R gaat, dan komt u meteen bij het infobord
Groene Hotspot 6/de stille Meertensgroeve).
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD. 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).
Ga dan meteen R over het (grind)paadje met links
een boomzitbank. Negeer klaphek rechts en volg
verder het paadje langs de volgende boomzitbank.
In de linkerhoek gaat u door het klaphek en ga dan
meteen L bij breed houten hek door het volgende
klaphek. ^^^^ Ga dan in Berg R (blauw) over het
asfaltpad met links de asfaltweg/woningen. Let op!
Na circa 150 m gaat u tegenover huisnr. 150 R ****
over het graspad en via draaihekje bij stalen hek
loopt het natuurpark Langen Akker, een voormalig
groeve en vuilnisstortplaats, binnen en volg RD
het pad omhoog langs het grote infobord. Let op!
Omhoog lopend gaat u na 25 m R over het
(gras)pad gelegen tussen hoog struikgewas. Aan
de kruising gaat u door draaihekje en verder RD
over het graspaadje met even verder rechts
afrastering. Na 100 m buigt het smalle pad naar
links met links van u een greppel.
7. Let op! Na bijna 150 m gaat u R het paadje
omlaag. Beneden aan de kruising gaat u RD met
rechts een waterpoel waarvan de wand
gedeeltelijk bekleed is met keien.
Via
draaihekje/klaphek/veerooster verlaat u het
natuurgebied en loopt u RD over het bospad. Na
10 m gaat u aan de T-splitsing L het bospaadje
omlaag. Aan de Y-splitsing gaat u R met rechts
een diepe beboste kuil/voormalige grindgroeve.
Na 300 m gaat u aan de T-splitsing L omlaag. Vlak
daarna gaat u aan de 3-sprong RD verder omlaag.

Na klaphek/afsluitboom gaat u R de asfaltweg
omlaag. Na 150 m gaat u tegenover de afgesloten
voormalige
ondergrondse
kalksteengroeve
Brakkenberg, die nu een verblijfplaats van
vleermuizen is, L over het “parkeerplaatsje”/
”keerpunt”.
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R het
trappenpad omhoog. Boven na het derde
trappentrap volgt u het bospad omhoog met links
aan de bosrand een weiland. Blijf dit volgen tot
aan de T-splitsing daar gaat u R omhoog.
Beneden aan de volgende T-splitsing gaat u R
omhoog.
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(Boven bij weiland heeft u mooi uitzicht o.a. het
kasteeltje Geulzicht (1918) en op de St.
Gerlachuskerk (1720) in Houthem).
Aan de 4-sprong, met boompje in het midden,
gaat u RD het grindpad omhoog met links boven
afrastering van het voetbalveld van V.V. Berg ’28.
Vlak daarna neemt u aan de ongelijke 4-sprong
tegenover poortje/hekje van voetbalveld het
tweede bospaadje schuin R omlaag. Vlak voor
brede grind-bosweg gaat u R (zwart/rood) het
(trappen)pad omlaag. Beneden gaat u R over de
asfaltweg met even verder rechts een hoge
mergelwand. U komt weer bij de parkeerplaatsen
nabij de B&B Brakke Berg.
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