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blz 2 van 4
Vanuit Vilt loopt u via mooie paden omlaag naar het Geuldal. Via het natuurgebied Ingendael loopt u naar
St. Gerlach waar u via het mooie kasteelpark van Chateau Sint-Gerlach bij het prachtige
St. Gerlachuskerkje komt. U loopt even door Houthem en dan volgt u een rustig pad naar de
wandelparkeerplaats bij het bruggetje aan de Geul. Dan loopt u het hellingbos steil omhoog en vervolgens
loopt u omlaag naar het dorpje Geulhem. Dan loopt u een steil trappenpad omhoog en struint u door het
grasrijke natuurgebied Langen Akker, waar in de zomer mooie wilde bloemen bloeien. Via o.a. een mooi
pad langs de Meertensgroeve komt u bij de taverne. TIP: U kunt ook starten op de wandelparkeerplaats aan
de Geul (eind punt 4) en dan halverwege bij de taverne lunchen/pauzeren. U heeft dan het omhoog lopen
gehad.
Gps afstand 9300 m, looptijd 2.30 uur en hoogteverschil 74 m.

Startpunt: Taverne Vilterveldt, Nachtegaalstraat 25, Berg en Terblijt – Vilt. Tel: 06-83696641. Geopend:
dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur. Naast de zaak is een grote parkeerplaats.
Startpunt: Wandelparkeerplaats Gemeentebroek. Navigatie: Eigenweg Berg en Terblijt. Vanuit Houthem
(Vroenhof 148) rijdt u de Eigen weg in en voorbij de smalle Geulbrug komt u rechts op de parkeerplaats.
Vanaf Geulhem rijdt u bij Geulweg 28 nog 200 m RD over de (fiets)straat) en dan komt u R bij de
parkeerplaats. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de kruising met links een bruggetje en ga R de weg
omhoog. Ga dan verder bij punt 5

1348 VILT – Berg en Terblijt 9,3 km
1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u
L (Nachtegaalstraat) omlaag met links de leuke
zitbanken, de leuke fontein “Oos plekske” en de
grote parkeerplaats. Waar na 200 m de asfaltweg
naar rechts buigt en dan Leijstenstraat heet, gaat
u L het smalle pad gelegen tussen afrastering en
haag omlaag. Aan de T-splitsing gaat u L de
grindweg omlaag met rechts de bosrand. Negeer
zijpaden. Na 700 m beneden in het Geuldal gaat u
aan de T-splitsing, met boom in het midden, L
(groen/geel-rood).
Aan
de
3-sprong
bij
gedichtpaal, klaphek en zitbank (genietplekje)
steekt u R via houten brug (Ingendaelerbrökske)
de Geul over. Na de brug loopt u nog 10 m RD en
dan gaat u R over het (begroeide) graspad.
(U
loopt
hier
door
het
natuurgebied/
begrazingsgebied Ingendael) waar u mogelijk
Galloway runderen/konikpaarden tegenkomt).
Steek na 300 het brede graspad over en loop RD
met rechts afrastering. Vlak daarna gaat u voorbij
klaphek L over de grindweg. (Voor u ziet u de
enige dalbrug (autoweg A-79) van Nederland).
2. Na 200 m gaat u bij veerooster en klaphek L
(groen) over het brede vlonderpad, later
grindpad, door de rand van het natuurgebied. Na
ruim
600
m
verlaat
u
via
volgende

veerooster/klaphek het natuurgebied en volg het
grindpad dat naar links buigt.
(Als u na het klaphek en picknickbank meteen R
gaat, dan komt u bij de Gerlachusput (eerste
vermelding 1227)).
Steek bij groot infobord schuin links de asfaltweg
over en loop RD over de parkeerplaats met rechts
een groot paviljoen. Voorbij zwart paaltje, einde
parkeerplaats, gaat u L en ga dan meteen aan de
3-sprong bij zitbank R.
(U loopt hier door het Prinses Juliana park waar
meestal prachtige kunstwerken staan. Hier heeft u
mooi zicht op de voorkant van het prachtige Château
Sint Gerlach. Château Sint Gerlach is het voormalig
Norbertijnenklooster dat gebouwd is in 1201 in de
nabijheid van het graf van ridder kluizenaar
Gerlachus, die overleed in 1164 of 1165. Dit dubbel
klooster werd aanvankelijk door mannen en vrouwen
bewoond maar werd na 1218
een adellijk
vrouwenstift. In het begin van de 18 e eeuw werd het
ingrijpend verbouwd. In 1786 verlieten de zusters het
klooster. In de 19e eeuw is het klooster omgebouwd
tot kasteel. Nu is er restaurant “Château Sint
Gerlach” en “Bistrot de Liège” in gehuisvest.

Links ziet u het rode hotel
Sint Gerlach dat
gehuisvest is in de voormalige pachthof van het
klooster, dat rond 1759 is gebouwd. De pachthof
bestond uit vier hoekpaviljoens die door lage vleugels
verbonden waren en een grote schuur gegroepeerd
rondom een ruime binnenplaats. De grote schuur
werd als opslag voor de oogst gebruikt en in de
lagere vleugels werd het vee gestald. Voor die tijd
was deze pachthof erg modern van opzet. Men sprak
zelfs van een oogst- en veepaleis. In het hotel
hebben diverse belangrijke wereldleiders overnacht
zoals de president van Frankrijk François Mitterand,
president Bush van de Verenigde Staten maar ook
popsterren zoals Bruce Springsteen en The Rolling
Stones,
die
optraden
tijdens
Pinkpop.
Aan de volgende 3-sprong gaat u L. Aan de
kruising gaat u R. Aan de volgende kruising gaat
u RD. Voor de ingang van Chateau St. Gerlach en
bij zonnewijzer gaat u R met links de achterkant
van de St. Gerlachuskerk. Aan de T-splitsing bij
wegwijzer gaat u L. Bij het kanon, dat hier in
1999 is geplaatst t.g.v. het 400 jarig bestaan van
schutterij St. Martinus uit Houthem St. Gerlach,
gaat u RD over de klinkerweg.
(Als u aan de klinkerweg meteen L gaat, dan komt u
via het kerkhof bij de mooie Sint Gerlachuskerk uit
1720 met het prachtige barokke interieur. U moet
beslist even gaan kijken. U kunt dan ook een
bezoekje brengen aan de schatkamer van
St. Gerlachus en de bijzonder kapel).
Negeer zijwegen.
(Even verder passeert u rechts café de Holle Eik,
sponsor van de Wandelgids. Bij huisnr. 18 passeert
u een prachtige mergelwoning, de voormalige
pastorie (1874)).
3. Aan de T-splitsing bij de Sint-Gerlachuskapel
(1870) gaat u L (Onderstestraat) en u passeert
meteen rechts (nr.52) de mooie villa uit 1917.
(Als u hier aan de T-splitsing R gaat, dan komt u na
50 m bij café ’t Wit Paerd, sponsor van de
Wandelgids).
Negeer zijweg rechts. Voorbij de mooie villa
Wilhelmina (1902) en bij wit huis (no. 62) gaat u R.
(Als u hier L het terrein van Adelante oploopt, dan
ziet u rechts het bijzondere Ronald McDonald Huis,
het eerste in Europa dat verbonden is aan een
revalidatiecentrum. Het gebouw is het eerste
Nederlandse Hundertwasser project (Oostenrijkse
kunstenaar/architect). Hier kunnen gezinnen met een
gehandicapt kind vakantie vieren en toch gebruik
maken van de noodzakelijke revalidatie).
De asfaltweg wordt even verder een voetpad.
Negeer zijpad rechts. Aan de 3-sprong gaat u RD
(geel) en negeer meteen zijpaadje rechts.
(Links ziet u de schietpaal met kogelvanger van de
schutterij St. Martinus uit Houthem St. Gerlach (1599)

blz 3 van 4
Schuin rechts ziet u de voormalige St. Martinuskerk
(1785) in de buurt Vroenhof, nu kapel van
verzorgingshuis Vroenhof).
Aan de 3-sprong gaat u RD over de asfaltweg met
links het tenniscomplex. Aan de 3-sprong in de
buurt Vroenhof gaat u L. Meteen daarna aan de
3-sprong bij de Martinuskapel (1932), zitbank en
gedichtpaal
gaat
u
bij
verbodsbord
R
(rood/blauw) over de grindweg. Negeer inrit links
naar huis. Bij memoriekruis staand op grote
mergelsteen
gaat
u
L
over
de
asfaltweg/bomenlaan.
(Op 8 juli 1941 is hier om 1.17 uur een vliegtuig van
het 61e Squadron van de Royal Air Force neergestort
dat door een Duitse nachtjager was neergeschoten.
Deze
middel
zware
bommenwerper
was
opgestegen in het Engelse Hemswell (in de buurt
Sheffield) en was op weg naar Mönchengladbach. 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).
Via smalle brug steekt u de Geul over. Meteen na
de brug, met rechts de parkeerplaats, gaat u RD
de verharde weg omhoog en u passeert meteen
links een met breuksteen gebouwd trafohuisje.
(Als u hier meteen na brug L over de
asfaltweg/fietsstraat gaat dan komt u na 150 m bij het
Oorlogsmonument Bronsdaelgroeve. Zie infobord)
4. Na 150 m aan de 3-sprong bij zwerfkeien gaat
u RD de bos- grindweg omhoog met rechts
beneden de voormalige groeve Curfs. 200 m
verder gaat u aan de 3-sprong bij afsluitboom
scherp L (blauw). Let op! Na 10 m gaat u R het
(even) steile bospaadje omhoog.
(U kunt hier ook RD (blauw) over het bospad boven
door de boshelling lopen. Negeer zijpaden. Voorbij
afsluitboom gaat u L de brede bos- grindweg omlaag.
Ga dan verder bij **** in dit punt).
Boven volgt u RD het paadje met links op afstand
de bosrand. (In de zomer kan hier hoog gras staan).
Na 200 m gaat u beneden aan de omgekeerde
Y-splitsing bij afsluitboom RD. Meteen daarna
gaat u aan de T-splitsing L (blauw) de brede bosgrindweg omlaag. **** Negeer zijpaden. Beneden
aan de asfaltweg in Geulhem gaat u R. Meteen
daarna aan de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer en
café de Geulhemermolen gaat u RD over het
trottoir langs de doorgaande weg met even
verder links de molentak van de Geul en even
verder rechts een hoge mooie mergelwand. Aan
de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer en gedichtpaal
gaat u R (Wolfdriesweg).

(U kunt hier over de klinkerweg, genaamd Hennie
Kuiper Allee, lopen. Na een lekke band te hebben
gehad, gebruikte wielrenner Hennie Kuiper tijdens de
Amstel Gold Race van 1982 dit stukje klinkerweg
(afkorting) om sneller weer bij de koplopers terug te
keren).

blz 4 van 4
Aan de T-splitsing gaat u R en ga dan meteen aan
de 4-sprong L over
pad met links
afrastering/struiken.

5. Tegenover huisnr. 3 gaat u schuin R
(zwart/rood) het smalle bospaadje omhoog dat u
(gedeeltelijk) via trappen omhoog loopt. (Doe
rustig aan het is een straffe kuitenbijter). Na 250 m
gaat u boven aan de T-splitsing L. Meteen daarna
gaat u aan de Y-splitsing R omhoog. (Even verder
ziet u rechts de hoge afrastering van het
sportcomplex van Berg). Aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u RD/L. Aan de 4-sprong gaat u RD
over het smalle pad dat meteen naar rechts buigt.

7. Aan de 4-sprong bij draaihekje gaat u RD over
het graspad. Aan de T-splitsing gaat u L omlaag.
Voorbij groot infobord en vlak vóór het ijzeren
toegangshek gaat u L over het graspaadje.
Beneden aan de smalle asfaltweg gaat u R
omlaag. U passeert een ijzeren hek/draaihek en
volg de smalle asfaltweg RD. Aan de ongelijke
4-sprong (dit is 50 m vóór ijzeren hek) gaat u L en
dan gaat u meteen L (rood/blauw) de bosgrindweg omlaag. Meteen daarna aan de
3-sprong bij grote bijzondere eik gaat u R het pad
omhoog. Negeer 2 klaphekjes rechts van honden
uitloopgebied.

(Hier heeft u links bij weiland mooi uitzicht o.a. op het
kasteeltje Geulzicht (begin 20e eeuw) en het
Gerlachuskerkje in Houthem).

(Links beneden ziet u, in een voormalige groeve, een
voetbalveld dat ’t Kuupke” wordt genoemd en waar in
het verleden café-elftallen tegen elkaar speelden).

Beneden aan de 3-sprong gaat u L omhoog.
Boven aan de ongelijke 4-sprong gaat u L het pad
omlaag dat rechts omlaag buigt met rechts een
weiland. Voorbij trapje gaat u aan de 3-sprong R
het trappenpad omlaag. Beneden gaat u voor
afgesloten Heidegroeve R de doorgaande weg
omhoog.

Aan de 3-sprong gaat u RD over het grindpad met
links de bosrand. Aan de 4-sprong gaat u RD met
even verder links de afrastering van de
Meertensgroeve waar u mogelijk Hollandse
landgeiten ziet lopen.

(De Heidegroeve, een kleine groeve (1231 m²) heeft
een 50 m lange hoofdgang die zich achterin
splitst. Ze is nu onderkomen van vleermuizen).
6. Na 150 m, 30 m voor vangrail, gaat u bij bord
“Bergsche Heide” L via klaphek bij afsluitboom
het bospad omhoog. Aan de 3-sprong bij stuk
asfalt gaat u R over het bospad. Negeer zijpad
rechts. Na 250 m gaat u boven aan de
omgekeerde Y-splitsing RD. Bijna 50 m verder
gaat u aan de 3-sprong R en via draaihekje loopt
u het natuurgebied Langen Akker binnen.
Voorbij diepe waterpoel gaat u aan de 4-sprong
van graspaden L met links beneden de waterpoel
(Het natuurgebied Langen Akker is een voormalige
groeve, die later als stortplaats is gebruikt).
Negeer draaihekje links en loop RD omlaag met
links de bosrand. Let op! Na 150 m, waar het pad
naar rechts buigt, passeert u links 2 eiken. Loop
nog 10 m RD en ga dan schuin R het (begroeide)
graspaadje omhoog. Na bijna 50 m gaat u aan de
4-sprong
R
(blauwe
pijl)
over
het
mountainbikepaadje. Na 150 m aan de 4-sprong,
waar u rechts beneden het draaihekje ziet dat u
genegeerd heeft, gaat u L omhoog. (U verlaat hier
het
mountainbikepaadje).

(Als u hier aan de 4-sprong L gaat, komt u meteen bij
Groene Spot 6 “de Stille Meertensgroeve”. Via
klaphek kunt u even deze bijzondere groeve
binnenlopen, waar u mogelijk Hollandse landgeiten
tegenkomt).
Na 200 m passeert u bij zitbank een bijenoase/
insectenhotel Na bijna 400 m buigt het grindpad
bij zitbank naar rechts.
(Hier heeft u mooi uitzicht over de Meertensgroeve).
Meteen daarna aan de T-splitsing bij geel
gasleidingpaaltje en waterpompput gaat u R over
het grindpad.
(U passeert meteen voorbij trafokast links een wel
heel bijzondere boom).
Bij houten hek en groot infobord loopt u via
klaphek RD. Negeer in Vilt meteen zijweg rechts.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L
(Nachtegaalstraat) met links de speeltuin. U komt
links bij Taverne Vilterveldt, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het terras iets
kunt eten of drinken. De Strammer Max is een
aanrader! Voor de liefhebber is er het heerlijke
stekske Rommedoe (Limburgse stinkkaas). De
vriendelijke uitbater Angelo verneemt graag wat u
van de wandeling vindt.
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