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Tijdens deze heuvelachtige wandeling daalt u een flink stuk af door een hellingbos en via een stalen trap klimt u 
omhoog. U wandelt naar een mooi uitzichtpunt waar u in de diepe Groeve Curfs kunt kijken en dan volgt u het pad 
langs de groeve. U daalt af door de bossen, volgt een stukje de weg en dan volgt u een leuk voetpaadje langs de 
kronkelende Kleine Geul.  U loopt Meerssen binnen en dan maakt u een rondje door het Proosdijpark met prachtige 
vijver. Dan loopt u naar de prachtige Basiliek van Meerssen die u kunt bezoeken en dan volgt u een pad langs de 
spoorlijn. U volgt een grindpad naar de buurtschap Geulhem en dan volgt een pittige klim door het hellingbos 
omhoog, terug naar het startpunt.  

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

 
 

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).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,69 km  2.30 uur  78 m  125 m 
 

 
 

1272. BERG EN TERBLIJT - MEERSSEN 10,7 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats (Op de Mert) gaat u L 
langs restaurant ’t Vöske. Meteen daarna, waar de 
doorgaande weg naar links buigt, gaat u R 
(Achter de Hoven). Negeer zijwegen. Na 350 m 
gaat u bij pleintje met zitbanken, weg- muurkruis 
en grote zwerfsteen verder RD (Schone Poel).  Na 
50 m gaat u bij huisnr. 17 schuin L 
(blauw/Bronsdalweg) over de doodlopende 
asfaltweg, die voorbij huisnr. 3 en bij 
verbodsbord een dalende grind- bosweg wordt. 
Bij afsluitboom gaat u RD verder omlaag met een 
eindje verder links van u de diepe voormalige 
Curfsgroeve. Aan de 3-sprong gaat u bij dikke 
zwerfstenen L  het asfaltpad omhoog  Na 150 m 
loopt u via 85 treden de 30 m hoge ijzeren trap 
omhoog. Boven gaat u L/RD over het grindpad. 
Beneden negeert u zijpad rechts omlaag. (Boven 
ziet u rechts beneden een grote waterpoel). Een 
eindje verder passeert u links aan de rand van de 
voormalige groeve Curfs het uitzichtpunt.  
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht over de 40 hectare 
grote  groeve waarin u beneden mogelijk 
Nederlandse grazende landgeiten ziet. De groeve 
wordt sinds 2009 beheerd door de stichting Het 
Limburgs Landschap).  
 

Negeer meteen daarna brug/pad rechts omhoog 
en volg verder het pad met links de groeve. Na 
400 m gaat u boven bij breed verzinkt stalen hek 
door het klaphek en loop RD.  
 

2. Meteen daarna gaat u bij groot infobord R het 
brede bospad omlaag, dat na 250 m naar links 
buigt. Negeer zijpaden. Beneden gaat u voorbij 
afsluitboom L (groen/blauw) over de smalle 
asfaltweg. Vlak daarna aan de Y-splitsing bij 
Uitspanning De Nachtegaal gaat u R (Veeweg). U 
steekt 2 wildroosters en de molentak van de Geul 
genaamd ’t Geulke over.  Een eindje verder loopt 
u onder het autowegviaduct door. Na het viaduct 
loopt u boven over het rechts van de weg gelegen 
voetpad. Aan het eind van het voetpad gaat u RD 
over de asfaltweg.  Vlak vóór de brug gaat u bij 
zitbank L (groen) over het pad met rechts van u 
de Geul. Na 150 m passeert u een stuw waar de 
splitsing plaatsvindt van de Klein Geul en de 
Oude Geul.  

(De Oude Geul is eigenlijk de molentak van de 
Groote Molen van Meerssen (1778)).  
 

Blijf nu geruime tijd het mooie pad langs de 
meanderende Klein Geul, de oorspronkelijke loop 
van de Geul, RD volgen. Na 800 m, aan het eind 
van het pad, waar de Klein Geul naar rechts buigt, 
gaat u R over de  grindweg die een asfaltweg 
wordt. Aan de doorgaande weg tegenover de 
Joodse rijksmonumentale begraafplaats (1715) 
gaat u R (Tussen de Bruggen).  
 

(Dit is een van de oudste begraafplaatsen (1715) van 
Nederland. Ze is, met nog 67 graven, niet 
toegankelijk voor publiek. In 1990-1991 is ze 
gerestaureerd. Zie infobordje).   
 

U steekt meteen de Klein Geul over.  
 

(Links ziet u de schietpaal met twee kogelvangers 
van schutterij St. Barbara.  
 

U passeert rechts (nr.1) het voormalig 
kasteel/buitenverblijf “Poort der Geulvallei” (1e helft 
19e eeuw).  
 

Links (nr.4-6) passeert u de met mergelstenen 
gebouwde hoeve “Het Tribunaal” (1731/1e helft 19e 
eeuw).  
 

U steekt de Geul (molentak) over.  
 

(Hier bij brug stroomt de Watervaldervbeek via buis 
in de Geul. Zie infobord). 
 

Een eindje verder steekt u RD via de 
spoorwegovergang de spoorlijn over.  
 

(Links ziet u het rijksmonumentale treinstation 
Meerssen (1901) en het rode metalen sculptuur 
“Tourniquet”).   
 

3. Na 25 m loopt u R via het grote hek het 
Proosdijpark binnen. In het park, waarin veel 
bijzondere en oude bomen staan, gaat u meteen L 
het grindpad omhoog.   
 

(Hier ziet u voor u een tulpenboom uit circa 1860).  
 

Boven passeert u het voormalig theehuisje (nu 
trouwlocatie) Gloriëtte (1895).  Beneden aan de 
omgekeerde Y-splitsing bij zitbank gaat u scherp 
R over het grindpad met links de vijver.   

http://www.restaurantvoske.nl/


Na 100 m gaat u aan de 3-sprong, met den in het 
midden, L omhoog en volg boven het pad met 
links de vijver. Aan de 3-sprong RD. Negeer brug 
rechts. Beneden aan de T-splitsing gaat u L en 
loop RD door het hek en volg het pad dat naar 
links buigt met even verder links de vijver. 
Voorbij witte brug en hek loopt u aan de 6-sprong 
RD onder de pergola over het grindpad en u 
verlaat meteen daarna het park/voormalige 
kloostertuin. Voorbij brede trap gaat u R de 
klinkerweg omhoog. Vlak daarna gaat u aan de T-
splitsing L (Bunderstraat).  Bij huisnr. 30 komt u 
bij Cafetaria De Boekanier, de sponsor van deze 
wandeling, waar u iets kunt eten of drinken. 
Behalve belegde broodjes, soepen, salades zijn 
er heerlijke vlees- en visgerechten verkrijgbaar. 
Proef eens de Holzhackersteak, voortreffelijk!. De 
vriendelijke uitbaters vernemen graag wat u van 
de wandeling vindt. 
 

4. Met uw rug naar de ingang van de cafetaria 
gaat u L.  Meteen voorbij huisnr. 22 gaat u L  via 
de onderdoorgang over het klinkerpad 
(Gasthuispad). Voorbij nauwe ijzeren doorgang 
gaat u op het pleintje R en na 10 m gaat u bij 
hoger staande vierkante bloembak R langs het 
witte appartementengebouw “Gasthuispad 1 t/m 
8)”. Volg dan het klinkerpad naar links. Via 
deuropening loopt u RD onder het gebouw door 
en volg RD het klinkerpad met links het 
appartementencomplex. Voorbij huisnr. 27 gaat u 
bij parkeerplaats R (Gasthuisplantsoen) de 
klinkerweg omlaag en bij zitbank loopt u RD via 
de nauwe doorgang verder omlaag. Beneden gaat 
u voorbij slagboom aan de T-splitsing bij huisnr. 
36 R over de klinkerweg. Negeer zijwegen. Aan de 
T-splitsing voor het kunstwerk “De 
Gemeenschap” gaat u L. Na 30 m gaat u R 
(Kerkstraat) de smalle klinkerweg omhoog en u 
passeert rechts de voormalig Proostdijhoeve. Op 
de Markt gaat  u R en loop dan RD met even 
verder links de voormalige hoofdingang van de 
basiliek, die een bezoek zeker waard is. Negeer 
omlaag lopend kasseienweg links omhoog. 
Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong bij de 
Koningin des Vredeskapel (1941) via nauwe 
ijzeren doorgang  RD (rood) over het klinker- 
voetpad.  
 

5.   Aan de asfaltweg gaat u RD (rood/groen). Aan 
het eind van de weg gaat u het trapje omhoog, 
steek bij spoorwegovergang de doorgaande weg 
over en loop aan de andere kant het trapje 
omlaag. Volg nu geruime tijd het pad RD 
(rood/blauw) met rechts de spoorlijn Maastricht-
Heerlen. Na 750 m, einde pad, steekt u R 
(blauw/rood/Vroenhofweg) de spoorwegovergang 
over en volg het fietspad. Let op! 30 meter voorbij 
huisnr. 95 gaat u R (blauw/rood) het graspad 
omlaag, dat een eind verder rechts omlaag buigt. 
Bij de Geul, het snelst stromend riviertje van 
Nederland, buigt het pad naar links en loop onder 
het autoviaduct door. Neem het eerste paadje L 
(blauw/rood) omhoog en loop RD (blauw/rood). 

Aan de T-splitsing in het bosje gaat u R 
(blauw/rood). Bij ijzeren hek gaat u L (blauw/rood) 
over het smalle pad. Bij grote driehoekige stal 
met zonnepaneel op dak loopt u even over 
privéterrein (geldt niet voor wandelaars). Bij 
boomkruis wordt het pad een grindweg, die u RD 
volgt. Steek de asfaltweg over en loop bij 
memoriekruis staand op grote mergelsteen RD 
(rood/blauw) over de grindweg.  
 

(Op 8 juli 1941 is hier een vliegtuig van het 61 
Squadron van de Royal Air Force neergestort dat 
door een Duitse nachtjager was neergeschoten. De 
hier genoemde drie bemanningsleden liggen 
begraven op het Jonkerbos Oorlogskerkhof in 
Nijmegen. De piloot J.G.N. Braithwaite overleefde de 
crash en werd door de Duitsers gevangen genomen. 
 

Vlak daarna passeert u bij begin bosje rechts aan/in 
de bosrand een bijzonder veldkruis). 
 

Negeer verharde weg rechts richting woning.  
 

6. Aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank en de 
Martinuskapel (1932)  aan de rand van de buurt 
Vroenhof gaat u R (blauw/zwart) over het 
grindpad. Voorbij sportcomplex buigt het pad 
naar links.  Let op! Meteen voorbij de bocht naar 
links gaat u R over het smalle bospad met rechts 
de Geul. Aan het eind bij zitbank gaat u R verder 
over het grindpad. (Hier ziet u de  molentak (rechts) 
van de Geul in de Geul (links) stromen).  Waar het 
grindpad naar links buigt, steekt u R via brug de 
Geul over en via volgende brug steekt u de 
molentak van de Geul over.  
 

(De Geulhemmermolen en bijbehorende stuw zijn 
een Rijksmonument. Zie infobord. Kijk bij infobord 
ook even omhoog en u ziet een muurkruis met tekst).  
 

Aan de doorgaande weg gaat u R. Meteen daarna, 
waar de doorgaande weg bij ANWB-wegwijzer 
links omhoog buigt, gaat u RD (rood) richting 
Meerssen. Meteen daarna gaat u L 
(rood/blauw/geel-blauw) bij wegkruis de 
doodlopende asfaltweg omhoog, die bij 
verbodsbord een brede stijgende bos- grindweg 
wordt. Negeer zijpaden en blijf de stijgende 
bosweg RD (blauw) volgen, die na bijna 400 m 
een stijgende mooie holle bos- grindweg wordt. 
150 m verder gaat u in Berg en Terblijt RD over de 
asfaltweg. Aan de 3-sprong bij huisnr. 25 gaat u L 
(Pastoor Halmansstraat). Aan de kruising bij 
groot met mergelstenen gebouwd huis 
(voormalige pastorie/2e helft 18e eeuw) gaat u R 
(rood/Grote Straat).  
 

(Hier in de oude kern van Berg stond de bakstenen 
parochiekerk (eenbeukig schip), die in 1955 gesloopt 
is).  
 

Aan de volgende kruising bij mooi volgend met 
mergelstenen gebouwd huis gaat u RD. Aan de 
voorrangsweg gaat u RD (rood). Negeer zijwegen 
en dan komt u na 300 m weer bij de waterput (zie 
infobordje), parkeerplaats Op de Mert  en 
restaurant ’t Vöske waar u nog iets kunt 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.  


