1565. BERG EN TERBLIJT 6,8 km
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Tijdens deze heuvelachtige wandeling, loopt u meteen in het begin van de wandeling een lang trappenpad door het
bos omhoog en dan wandelt u door een hellingbos naar natuurgebied Langen Akker. U loopt bovenlangs de
bijzondere Meertensgroeve en de rand van het dorp Vilt en dan loopt u omlaag naar het Geuldal. Via het natuurgebied
Ingendael loopt u naar de prachtige Sint Gerlachuskerk. Via het Prinses Julianapark, waar grote kunstwerken staan
en langs het prachtige Château Sint Gerlach loopt u naar het restaurant met mooi tuinterras en speeltuin. De kinderen
kunnen dus ook mee. In het eerste stuk zitten twee kuitenbijters, maar daarna wordt de route steeds gemakkelijker.
In Vilt kunt u pauzeren bij Taverne Vilterveldt.

Startadres: Berghotel – Restaurant Vue, Wolfdriesweg 7, Berg en Terblijt. Tel: 043-2400001. Geopend:
Dagelijks vanaf 11.00 uur. Parkeer op de grote parkeerplaats.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

6,82 km

1.45 uur

71 m

111 m

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.
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1565. BERG EN TERBLIJT 6,8 km
1. Met uw rug naar de ingang van het hotel en uw
gezicht naar de steile mergelwand gaat u R. Na
100 m, voorbij de twee met mergelstenen
gebouwde huizen, gaat u tegenover huisnr. 3
scherp L het smalle bospad omhoog en loop
even verder rustig het steile trappenpad omhoog.
(Doe rustig aan. Dit is de strafste en langste
kuitenbijter van de wandeling). Na 250 m gaat u
boven aan de T-splitsing L en meteen daarna aan
de Y-splitsing R het pad omhoog met rechts
boven het sportcomplex van S.V. Berg 28. Vlak
daarna gaat u boven aan de omgekeerde
Y-splitsing RD/L omlaag. Vlak daarna aan de
4-sprong gaat u RD over het pad dat meteen naar
rechts buigt met links een weiland.

Steek vlak daarna twee paadjes over en loop RD.
Boven aan het grindpaadje (mountainbike
route/geel plaatje blauwe pijl) gaat u R en meteen
daarna gaat u L met rechts een greppel en links
de afrastering. Na 100 m gaat u voorbij draaihekje
aan de ongelijke 4-sprong L het paadje omlaag.
Negeer zijpaden. Na 50 m gaat u beneden aan de
4-sprong RD over de asfaltweg. Bij groot ijzeren
hek gaat u door het draaihekje en volg RD de
asfaltweg, die naar rechts buigt.

(Hier heeft u links mooi uitzicht op het monumentale
in mergel opgetrokken kasteeltje (nu hotel) Geulzicht
(1918). De oorspronkelijke functie was particuliere
bewoning. De bekende wielerverslaggever Jean
Nelissen heeft een tijdlang in dit kasteeltje gewoond.

3. Na 100 m, 50 m voor volgende groot ijzeren
hek, gaat u aan de 4-sprong L over het smalle
paadje. Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing
voor hondenuitlaatplaats L het grindpad omlaag.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij dikke
eik R het pad omhoog met rechts de
hondenuitlaatplaats. Negeer twee klaphekjes
rechts. Aan de 3-sprong gaat u RD met links de
bosrand. Aan de 4-sprong gaat u RD over het
smalle grindpad met links afrastering.

Links beneden ziet u ook de kerktoren van de
prachtige St. Gerlachuskerk in Houthem, waar u aan
het eind van de wandeling nog komt).

(Als u hier aan de 4-sprong L de asfaltweg omlaag
loopt, komt u meteen bij Groen Hotspot 6 “de stille”
Meertensgroeve).

Beneden buigt het bospad links omhoog. Boven
loopt u RD en meteen daarna gaat u aan de
3-sprong L omlaag met even verder rechts van u
een greppel/weiland. Na 50 m loopt u RD het
trapje omlaag met rechts de hoek van het
weiland. Vlak daarna buigt het pad naar rechts en
loop dan het lange trappenpad omlaag. Beneden
aan het einde van het trappenpad gaat u RD.
Meteen daarna gaat u de doorgaande weg R
omhoog.

Negeer zijpaden en volg RD het smalle grindpad
met links de afrastering van de voormalige
groeve Meertens.

(Hier ziet de ingang van de afgesloten voormalige
ondergrondse kalksteengroeve Barakkenberg (<
1800) die nu een verblijfplaats van vleermuizen is.
U loopt nu de Barakkenberg/Vogelzankweg (14%)
omhoog, bekend bij wielerliefhebbers).

Na 150 passeert u bij zitbank links een
insectenhotel/bijenoase (zie infobord). Rechts ziet u
woningen in Vilt).

2. Na ruim 100 m, 30 m voor rechts staande
vangrail, gaat u bij bordje “Bergseheide” L via
afsluitboom het bospad omhoog. Na bijna 100 m
gaat u aan de 3-sprong bij asfaltstrook RD.
Negeer zijpaden en volg geruime tijd het pad, dat
na 150 m bij zitbank naar rechts buigt en na ruim
500 m links omlaag buigt, RD door het hellingbos.
Na 750 m gaat aan de 4-sprong R omhoog. 150 m
verder gaat u aan de 3-sprong RD steil omhoog.
(Dit is de laatste steile klim). Voorbij veerooster en
draaihekje loopt u RD in het natuurpark Langen
Akker, een voormalige afgedekte stortplaats van
de gemeente Valkenburg, de grasheuvel omhoog.
(Het storten van afval (1969-1989) vond plaats in een
voormalige zandgroeve. Mogelijk komt u hier
grazende Galloway runderen tegen).

(Deze
voormalige
heringerichte
grindgroeve
Meertens is door de warme en beschutte ligging en
de open schrale vegetatie een apart gebied binnen
de Bergse Heide.
Mogelijk staan aan de afrastering Nederlandse
landgeiten).

Na 400 m gaat u voorbij de volgende zitbank aan
de T-splitsing bij geel gasleidingpaaltje van de
Gasunie en waterpompput L.
(Wilt u pauzeren dan kunt u naar Taverne Vliterveldt
met terras lopen (150 m). Ga dan meteen R 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 speeltuin komt u
links bij de taverne met terras. Open: dinsdag t/m
zondag vanaf 11.00 uur).
Meteen daarna aan de ongelijke 4-sprong
(hooivork) gaat u RD het mooie holle bospad
omlaag.
(Hier heeft u aan de 4-sprong links bij afrastering
mooi uitzicht over de voormalige grindgroeve).
Negeer zijpaden.

4. Na 500 m gaat u beneden aan de T-splitsing L
het brede verharde pad/grindpad door en langs
de bosrand omlaag. Negeer zijpaadjes. Beneden
in het Geuldal gaat u aan de T-splitsing, met
boom in het midden, L (geel-rood/wit-rood)
omhoog. Beneden aan de 3-sprong bij
gedichtenzuil, klaphek en zitbank (genietplekje)
steekt u R via houten brug (Ingendaelerbrökske)
de Geul over. Na de brug loopt u nog 20 m RD en
dan gaat u bij oude liggende tak van boom R over
het graspad.
(U loopt hier door het natuurgebied Ingendael waar u
mogelijk Konikpaarden tegenkomt).
Na 50 m gaat u aan de 4-sprong R met rechts
afrastering/meanderende Geul. Blijf nu langs de
afrastering lopen, die een eindje verder naar links
buigt.
(Waar de afrastering naar links buigt, ziet u voor u de
enige dalbrug (autoweg A-79) van Nederland).
Steek het brede graspad over en loop RD verder
langs de afrastering. Vlak daarna gaat u voorbij
klaphek L over de grindweg. Na 200 m gaat u, bij
veerooster en klaphek, L over het brede
vlonderpad/na 100 m grindpad, door de rand van
het natuurgebied Ingendael met voor u het mooie
torentje van de Gerlachuskerk. 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, komt u bij de Gerlachusput, die voor het eerst in
1227 werd vermeld en waar Gerlachus zich van
drinkwater voorzag. De huidige stenen put dateert
van rond 1700).
5. Steek bij groot infobord schuin links de
asfaltweg over en loop RD over de parkeerplaats
met rechts het grote conferentiepaviljoen. 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 het prachtige Château Sint Gerlach).
Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing voor
achterkant kerk gaat u R. Aan de T-splitsing bij
wegwijzer gaat u L. Voorbij 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 L over de klinkerweg over het kerkhof en u
komt u bij de mooie Sint Gerlachuskerk (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 waar o.a. de zilveren reliekbuste van
Gerlachus staat. U kunt ook de bijzondere Gerlachus
Stilte kapel bezoeken).
Loop via het kerkhof terug en ga R terug het park
in. Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u R.
Negeer zijpaden. U passeert meteen de

achterkant van de Sint Gerlachuskerk en dan
passeert u bij het draaiend kunstwerk “ei”, dat
bekleed is met circa 40.000 stukjes mozaïek glas
(zie infobord) 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 18e 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).
Voorbij de beeldengroep o. a. de beelden van de
abt van het klooster en moeder overste van het
stift gaat u aan de asfaltweg L met rechts het
rode hotel Sint Gerlach.
(Het hotel is gehuisvest in de voormalige pachthof
van het klooster die 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 o.a. in 1991 de toenmalige president van
Frankrijk François Mitterrand 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).
Waar de asfaltweg naar links buigt, loopt u RD via
het klaphek het natuurgebied Ingendael weer
binnen. Na 10 m gaat u bij rioolbuis R over het
graspad. Negeer na sloot/greppel zijpad links.
6. Even verder gaat u bij de volgende rioolbuis R
met rechts van u afrastering en even verder loopt
u langs de achtertuin (rozentuin) van hotel
Château St. Gerlach. Voorbij klaphek gaat u aan
het einde van de tuin schuin L over het graspad.
Via smalle brug (Kloasterbrökske) steekt u de Geul
over en loop RD over het brede graspad dat een
eindje verder naar rechts (Viabelgica) buigt.
(Hier heeft u voor u weer mooi uitzicht op het
kasteeltje (1918/nu hotel) Geulzicht).
Via klaphek verlaat u het natuurgebied en ga R
over de smalle asfaltweg/klinkerweg. Vlak daarna
aan de 3-sprong loopt RD over het trottoir en u
komt weer bij berghotel Vue, de sponsor van
deze wandeling, waar u iets kunt eten of drinken.
Er is een mooi tuinterras en een grote speeltuin
met o.a. tokkelbanen, glijbanen en boomhutten.

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.

