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Tijdens deze heuvelachtige wandeling, met halverwege een fijn terras om te pauzeren wandelt u even langs
een groeve en dan daalt u een prachtig hol bospad af. U struint door weilanden langs de Geul en passeert
Chateau Sint-Gerlach. Dan struint u door natuurgebied Ingendael en dan volgt u de Geul tot in het centrum
van Valkenburg waar u bij Bistro Bar De Michiel kunt pauzeren. U loopt even door het oude centrum van
Valkenburg en via trappenpad loopt u omhoog en dan daalt u af naar een mooie Mariagrot. Via de mooie
Trichtergrubbe loopt u omhoog naar de Cauberg. Vervolgens loopt u naar Vilt en via leuk pad komt u al
snel weer bij de parkeerplaats waar ook een taverne ligt. U kunt ook starten in Valkenburg bij Bistro Bar De
Michiel, start dan bij punt 5.

Gps afstand 8300 m, looptijd 2.15 uur en hoogteverschil 70 m.
Startpunt: Openbare parkeerplaats, Nachtegaalstraat 25, Berg en Terblijt – Vilt.
Startpunt: Bistro Bar De Michiel, Theodoor Dorrenplein 14, Valkenburg. Start bij punt 5.
Betaald parkeren in de buurt.

1383 VILT – Valkenburg 8,3 km
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u R. Meteen
daarna aan de 3-sprong voor Taverne Vilterveldt
gaat u R (Nachtegaalstraat) met rechts speeltuin
‘t Törkske. Aan de T-splitsing gaat u R
(Leeuwerikstraat). Meteen daarna aan de
3-sprong gaat u via klaphek bij groot infobord RD
het grindpad omlaag.

grind- bosweg. Aan de 3-sprong gaat u scherp R
(rood/blauw) het prachtige holle bospad omlaag.
Negeer zijpaden.

(Even verder voor trafokast passeert u rechts een wel
heel bijzondere boom).

(Bij de zitbank heeft u mooi zicht op Chateau SintGerlach en het torentje van het prachtige
St. Gerlachuskerkje).

Aan de 3-sprong bij geel gasleidingpaaltje en
waterpompput gaat u L over het smalle grindpad
langs de zitbank met rechts de afrastering van de
beneden gelegen voormalige Meertensgroeve.

2. Na bijna 600 m gaat u beneden aan de
Y-splitsing bij houten brug en zitbank L (groen)
omlaag met rechts beneden de Geul.

(Hier bij zitbank heeft u mooi uitzicht over de
voormalige grindgroeve, die door de warme en
beschutte ligging en de open schrale vegetatie een
apart gebied binnen de Bergse Heide is).

Voorbij ijzeren klaphek bij breed ijzeren hek gaat
u R en via klaphek bij breed houten hek loopt u
het natuurgebied Ingendael binnen en volgt u het
graspad met rechts de Geul. Negeer zijpaden en
volg het graspad dat een ruime bocht naar links
maakt met rechts de meanderende Geul. Aan de
3-sprong steekt u R via houten bruggetje
(Kloasterbrökske) de Geul over.

Na 200 m passeert u de volgende zitbank en een
insectenhotel/bijenoase (zie infobord). Aan de
4-sprong, met rechts een stukje verharde weg,
loopt u RD over het pad met rechts de bosrand.

(Hier ziet u voor u boven het hoog gelegen
monumentale okerkleurige in mergel opgetrokken
hotel kasteel Geulzicht (1918), de voormalig
woonstee van wielrenverslaggever Jean Nelissen).

(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).

Na bruggetje volgt u het graspad dat naar rechts
(zwart/groen) buigt. Na 20 m gaat u aan de
Y-splitsing R en na 100 m loopt u even langs de
steile rand van de meanderde Geul. Voorbij
klaphek volgt u RD het pad met links de
afrastering van de rozentuin van Chateau SintGerlach. Aan het eind van de afrastering gaat u
L. Na 40 m gaat u aan de 3-sprong R over het
graspad met links een greppel.

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R over het
bospad met links beneden een andere voormalige
groeve. Negeer zijpaden rechts. Beneden voorbij
het in de groeve gelegen voetbalveld genaamd
“’t Kuupke” en waar in het verleden café-elftallen
tegen elkaar speelden, volgt u RD de dalende

(Als u hier RD loopt en even verder L door het
klaphek gaat, dan komt u in het prachtige kasteelpark
waar meestal veel kunstwerken staan. Als u het park
schuin R via de paden oversteekt, dan komt u bij de
uitgang van het park waar u meteen L naar het
prachtige Gerlachuskerkje kunt lopen, dat te
bezichtigen is).
Volg geruime tijd RD het graspad door
natuurgebied Ingendael. Negeer kleine zijpaadjes.
(Na 500 m ziet u links de enige dalbrug (A-79) van
Nederland).
3. Na 600 m aan de duidelijke 4-sprong van
graspaden gaat u RD. (Rechts ziet u hier een
bruggetje waar u niet naar toe loopt). 150 m verder
gaat u aan de schuine T-splitsing R over het
brede graspad. Aan de 4-sprong gaat u RD over
het brede pad dat even gelegen is tussen
afrasteringen. Via klaphek verlaat u het
natuurgebied en gaat u R over de grindweg. Aan
de T-splitsing bij brug en zitbank gaat u L (geel)
met rechts de meanderende Geul, het snelst
stromend riviertje van Nederland. Na 100 m gaat
u R over het paadje vlak langs de Geul. Aan de
Y-splitsing bij vierkante kei gaat u R over het
graspad. Negeer zijpad links. Aan het eind gaat
u L en u verlaat het grasland. Bij houten wegkruis
type vliegermodel gaat u R over het grasveld met
links een rij bomen. Aan het eind loopt u RD
langs de doorgaande weg (Prinses Beatrixsingel).
Aan de 4-sprong bij 2 pilaren volgt u RD het
trottoir met links Pretpark De Valkenier.
4. Negeer zijwegen. Na 150 m bij ingang van het
Pretpark de Valkenier en Geulbrug loopt u RD.
Vla daarna, voor de grote parkeerplaats, gaat u R
over het asfaltpad met rechts de Geul. Aan het
eind van de parkeerplaats gaat u aan de 4-sprong
bij zitbank RD. Na houten brug gaat u aan de
4-sprong bij vijver met kunstwerk/fontein RD
verder door het park met rechts de molentak van
de Geul, die hier in de Geul stroomt. Negeer bij
brug klinkerweg rechts en loop RD over het
trottoir verder langs de molentak van de Geul.
Aan de T-splitsing gaat u R de brug over en volg
de doorgaande weg, die meteen naar links
(Oranjelaan) buigt. Steek via zebrapad de
doorgaande weg (Wilhelminalaan) over en loop
RD door de voetgangerszone. Aan de 3-sprong
bij het voormalig Casino hotel (1902) en een oude
muurreclame van “Van Nelle’s pakjes koffie” gaat
u RD (Passage) verder door de voetgangerszone.
(Als u hier L gaat, dan komt u meteen links bij het
waterrad van de Fransche Molen (1804). De molen
werd in de volksmond de Franse Molen genoemd
omdat de eerste eigenaar Fransman van geboorte
was).
Aan het Theodoor Dorrenplein gaat u R.
(U bent hier op ”het Eiland van Valkenburg”. Het plein
ligt namelijk tussen de Geul en de molentak van de
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Geul. Links ziet u het Rijksmonument Leenhof (1661)
waar de VVV Zuid Limburg (Visit Zuid-Limburg) in is
gehuisvest. Dit is de oudste VVV van Nederland, die
in 1885 opgericht is onder de naam VVV Geuldal).
Tegenover het Visit Zuid-Limburg kantoor en met
boven aan de gevel “di Michiel”, komt u rechts bij
Bistro Bar di Michiel, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het terras iets
kunt eten of drinken. Het personeel verneemt
graag wat u van de wandeling vindt.
5. Met uw rug naar de ingang van Bistro Bar De
Michiel gaat u R en via Geulbrug loopt u onder de
Geulpoort door.
(De in 2014 gebouwde Geulpoort is een reconstructie
van de waarschijnlijk rond 1300 gebouwde
stadspoor, die in 1644 door de Spaanse overheerser
grotendeels werd vernield. Het laatste restant van die
stadspoort werd in 1792 afgebroken).
Meteen na de Geulpoort gaat u R met links de
H.H. Nicolaas en Barbarakerk, die rond 1250
gebouwd is en de Vredesvlam en rechts de
historische wasplaats, waar o.a. de laatste
nieuwtjes werden uitgewisseld. Aan de 4-sprong
loopt u RD onder de boog door over het
kasseienpad met rechts kasteel den Halder.
(Als u hier L (Kerkstraat) gaat, dan kunt u voorbij het
Mariakapelletje (1950) via de deur onder de
kerktoren de mooie kerk bezichtigen. Via het rechts
gelegen Old Hickory bruggetje staken de
Amerikaanse bevrijders in sept. 1944 voor het eerst
de Geul over. De toren van de Kasteel Den Halder
stamt uit de 14e eeuw. In 1635 werd het huidige huis
gebouwd op de plaats van het oude kasteel).
Meteen voorbij de brug en tegenover het beeld
van een bok gaat u L over het pad met links van u
de oude walmuur.
(Voor u ziet u hier een oude muurreclame “Maison
Chic” op de gevel van woning. Deze muurreclames
zijn van vóór 1930. Het beeld van de bok is gemaakt
voor de Valkenburgse carnavalsvereniging De
Mirlithophile en herinnert aan de bijnaam van de
Valkenburgers, de bök (de bokken). De route volgend
ziet u links in de oude walmuur (13e/14e eeuw) “de
Drenkporte”. Deze diende om het vee naar de Geul
te leiden).
Loop aan het eind van het pad de brede trappen
omhoog en ga boven R. Steek vervolgens via
zebrapad de drukke Wilhelminalaan over en ga L
omhoog. Vlak daarna gaat u R (Plenkertstraat)
over de eenrichtingsweg. Aan de 3-sprong bij de
prachtige monumentale Villa Alpha (1882/huisnr.
43) en met links van de villa (nr. 41) het mooie
voormalig koetshuis gaat u RD. Let op! Na 10 m
gaat u bij infobord L over het klinkerpad met
rechts een grasveld en loop de brede stenen trap
omhoog.

(Rechts ziet u het voormalig protestants kerkje
(1891)).
Voor grot en bij zitbanken gaat u L en loop het
lange stenen trappenpad (kuitenbijter) omhoog.
Boven bij zuil t. h. a. wielrenner Briek Schotte, die
in 1948 wereldkampioen op de Cauberg werd,
gaat u L, met rechts de ingang van het Kurpark.
Voorbij stalen zitbanken en de zuil t. h. a.
wielrenner Oscar Camenzind, die in 1998 op de
Cauberg wereldkampioen werd, gaat u L het
brede trappenpad omlaag. Let op! Voorbij rechts
staand houten klaphek gaat u meteen aan de
Y-splitsing R het onverharde pad omlaag.
Beneden bij de imposante Mariagrot gaat u L de
trappen omlaag.
(De Lourdesgrot is een exacte kopie van de originele
Franse Lourdesgrot en is in 1926 in de mergelwand
uitgehouwen op initiatief van de toenmalige pastoor
Hermans. Het Bernadette beeld dateert uit 1934).
Steek bij drie aartsengelen Gabriël, Raphaël en
Michaël de doorgaande weg over en ga bij het
voormalig Ursulinenklooster (nr. 19/zie infobordje)
R (Cauberg) omhoog.
6. Vlak daarna gaat u L (Trichtergrubbe) de
doodlopende weg omhoog.
(Als u hier RD loopt, dan kunt u na 20 m via de
ingang over de bijzondere Algemene begraafplaats
Cauberg (1836-1837) lopen. Deze begraafplaats is
een uniek terrassen kerkhof met galerijgraven zoals
men die bv. ook in Spanje tegenkomt. De beneden
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staande mergelstenen grafkapel stamt uit 1837.
Tegenover deze kapel ziet u enkele oude grafkelders
o.a. van de familie du Guasco (1864). Via de
hoofdingang komt u weer op de route).
De asfaltweg wordt, voorbij ingang kerkhof met
de galerijgraven, een mooi stijgend hol bospad.
Steek boven voorbij klaphek op de Cauberg, de
beroemdste berg van Nederland, bij natuurstenen
wegkruis de voorrangsweg over en ga bij
bushokje L. Steek de asfaltweg (in- uitrit Casino)
over en ga bij zitbank en wit-rode afsluitboom het
holle pad omlaag. Waar na 50 m het dalende holle
pad rechts omlaag buigt, gaat u L het pad (even)
steil omhoog. Boven aan de doorgaande weg
gaat u R over het fiets- tegelpad omhoog. (U kunt
ook aan de andere kant van de weg over het trottoir
lopen). Na 200 m passeert u camping De Cauberg
en blijf de weg volgen. 250 m verder loopt u bij
wegversmalling Vilt binnen en loop dan even
verder over het trottoir. Aan de 4-sprong bij de
bijzondere Mariakapel (1970) gaat u R
(blauw/Geulgracht) de doodlopende weg omlaag.
Na 200 m waar de asfaltweg naar links buigt, gaat
u bij huisnr. 20 L de bos- grindweg omlaag. Na
200 m, 100 m voorbij veldkruis met de mooie
tekst, gaat u L het graspad gelegen tussen
afrasteringen omhoog. Boven aan de rand van
Vilt gaat u R (Nachtegaalstraat) over de asfaltweg
en u komt weer bij de parkeerplaats. Voorbij de
leuke zitbanken en de leuke fontein “Oos
plekske” kunt u bij Taverne Vilterveldt nog iets
drinken.
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