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Tijdens deze heuvelachtige wandeling, wandelt u eerst naar de buurtschap Geulhem en dan klimt u door het 
hellingbos omhoog naar Berg en Terblijt.  U volgt een rustig weggetje en via voetpaden wandelt u naar de top van de 
Bemelerberg, waar een zitbank staat, met schitterend uitzicht.  Via veldwegen loopt u langs het natuurgebied en dan 
struint u door weilanden.  In Groeve Blom passeert u enkele fraaie rotsen en dan loopt u weer even door het dorp.  U 
struint door natuurgebied Langen Akker en dan daalt u af naar de Sibberweg. Via een trappenpad klimt u weer 
omhoog en via een leuk bospaadje daalt u af naar het hotel.  In Bemelen kunt u naar een café lopen voor een pauze.  
Aan het einde is een mooi tuinterras en speeltuin. 
 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://berghotelvue.nl/
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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 

9,70 km  2.25 uur  67 m  159 m 
 

 
 

1566. BERG EN TERBLIJT 9,7 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het hotel en uw 
gezicht naar de hoge rotswand gaat u R over de 
asfaltweg.  Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u 
bij zitbank en gedichtenzuil L over het trottoir met 
rechts de molentak van de Geulhemmermolen.   
 

(Als u na 200 m, voor de uitspanning de 
Geulhemmermolen, bij muurkruis en fietsknooppunt 
64, R over het klinkerpad gaat, komt u meteen bij het 
waterrad en bijbehorende stuw van de molen. De 
huidige molen en woonhuis stammen uit 1768. Tot 
1955 was de molen in gebruik als korenmolen (zie 
infobord). Kijk bij infobord ook even omhoog en u ziet 
een muurkruis met tekst).  
 

Waar de doorgaande weg (Geulhemmerweg) bij 
ANWB-wegwijzer links omhoog buigt, gaat u RD 
(Geulweg). Meteen daarna gaat u bij wegkruis L 
(geel-rood/blauw-geel) de doodlopende asfaltweg 
omhoog, die bij verbodsbord een stijgende 
bosweg wordt. Negeer na 200 m zijpad links 
omhoog en 100 m verder zijpad scherp rechts 
omlaag. Meteen daarna gaat u bij afsluitboom R 
(geel-rood/Viabelgica/Route des Vins). Meteen 
daarna gaat u L het steile paadje omhoog.    
 

(U kunt hier ook het (slingerende) bospad geruime 
tijd (ruim 600 m), boven door het hellingbos, RD 
blijven volgen. Ga dan verder bij **** in dit punt).  
 

Na ruim 50 m volgt u boven RD het bospaadje.  
Na 250 m gaat u beneden aan de T-splitsing L. 
Meteen daarna **** aan de omgekeerde  
Y-splitsing met rechts een afsluitboom gaat u L 
(Route des Vins) omhoog.    
 

2.  Na 150 m wordt de grindweg een asfaltweg en 
u loopt Berg binnen.  Aan de T-splitsing gaat u R. 
Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u R (Schone 
Poel), met links een grasveld waarop een grote 
zwerfsteen en zitbanken staan. Aan de Y-splitsing 
bij huisnr. 38 gaat u R  (Schone Poel nrs. 5-7)  
over de smalle asfaltweg en u verlaat even verder 
de bebouwde kom. (Bij huisnr. 1 heet  de smalle 
asfaltweg Kuytenbergweg). Na 700 m negeert u bij 
afsluitboom grindweg rechts. 100 m verder gaat u 
L (ruiterroute) over het pad met rechts de 
bosstrook en links een grasveld. Volg nu geruime 
tijd het pad dat na 150 m bij zitbank links omhoog 
buigt met rechts een meidoornhaag en na 400 m 
bij wilduitkijkhut rechts omlaag buigt.  Steek na 
ruim 500 m bij regenwateruitstroom de smalle 
asfaltweg over en loop RD (rr.) over het pad met 
links regenwaterbuffers. Steek schuin rechts de 

doorgaande weg (N590) over en loop bij 
verbodsbord RD over de asfaltweg, die een 
veldweg wordt. Na 150 m bij bord “Bemelerberg” 
gaat u L over de veldweg/pad met  rechts de 
bosrand en links een laagstamboomgaard.  
Negeer zijpaden en volg RD het pad dat na 400 m 
naar links en rechts buigt.     
 

3. Na 800 m, waar het pad bij zitbank naar links 
buigt, gaat u RD/R en u passeert meteen de 
herinneringsbank aan Peer de Win, die van 1984 
tot zijn dood in 2016 schaapsherder was op de 
Bemelerberg en die veel heeft gedaan voor het 
behoud van het Mergellandschaap, een oud 
Limburgs ras. Loop nu RD over het graspad met 
rechts mooi uitzicht over Maastricht/Maasdal en 
op o.a. de bijna 80 m rode kerktoren van de  
St. Jan aan het Vrijthof. Voorbij volgende zitbank 
t. h. a. de jong gestorven moeder Vivi gaat u na 
het klaphek L met rechts de steile grashelling van 
de Bemelerberg.  U komt bij een zitbank, een 
lievelingsplekje van Jos,  met schitterend uitzicht.  
 

(Hier ziet u, o.a. vanaf  links, in de verte de kerktoren 
in Cadier en Keer en de St. Pietersberg.  
 

Beneden ziet u in Bemelen het prachtige Sint 
Laurentiuskerkje (1845) en de paardenfokkerij met 
dressuurbaan van manege Katharina Offel.  
 

De kuil, achter de zitbank, is in de jaren dertig van de 
vorige eeuw door jongens van Bemelen gegraven en 
werd door hen gebruikt als wielerbaan. Als voorbeeld 
gold de toenmalige wielerbaan in Maastricht).   
 

3. Loop hier bij zitbank RD de steile helling 
voorzichtig omlaag met even verder rechs van u, 
een eik. Na 70 m gaat u bijna beneden door het 
klaphek. Beneden gaat u R de veldweg omlaag. 
Aan de 4-sprong bij infobord, tuynheg, zitbank en 
de biologische wijngaard Bemelerberg gaat u L 
(wit-rood) over de veldweg.   
 

(Als u hier 30 m naar rechts loopt, heeft u mooi 
uitzicht op de mergelwand van de Bemelerberg. Kijk 
ook eens naar de bijzondere “tuynheg”, vlechthaag, 
achter het infobord. Links op de helling ziet u de 
biologische  wijngaard Bemelenberg.  
 

Als u wilt pauzeren, dan kunt u naar Gastrobar Die 
Twie lopen (300 m). Ga dan hier R.  Aan de 3-sprong 
bij de prachtige mergelwand gaat u L. Aan de 
doorgaande weg gaat u R.  
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(Meteen daarna bij  sirenepaal kunt L het klinkerpad 
omhoog lopen naar de  kerk. Via de inpandige kapel 
is het mooie interieur van het St. Laurentiuskerkje te 
bezichtigen. Boven bij de kerk bij zitbanken heeft u 
mooi zicht op de prachtige mergelwand van de 
Bemelerberg. Als u bij de hoofdingang van de kerk R 
de trap omlaag loopt en dan R gaat, komt u bij het 
café).  
 

Net voorbij de kerk en waterput  komt u rechts bij het 
café met mooi voor- en prachtig achterterras).  
 

Loop verder door het natuurgebied Bemelerberg.  
 

(Na 250 m, voorbij de links gelegen groeve(grot)/ 
tuynheg (zie infobordje) en waar de veldweg een 
holle weg wordt, kan het pad na veel regenval erg 
drassig zijn. Loop het eerste stukje dan over het 
rechts hoger gelegen paadje). 
 

Aan de 3-sprong bij uitstroom van 
regenwaterbuffer Koelbosgrub gaat u RD 
omhoog. Negeer zijpaden en volg de licht 
stijgende bosweg  geruime tijd RD.  
 

(Na 200 m passeert u rechts de voormalige met een 
spijlenhek afgesloten Koeleboschgroeve. Van 1600 - 
1900 werden hier door blokbrekers mergelstenen 
gewonnen. Van 1937 - 1959 werd de groeve gebruikt 
voor het telen van  champignons. Nu is het een 
overwinterplaats van vleermuizen).  
 

Na ruim 300 m, voorbij zitbank, passeert u links bij 
inrit naar weiland een herdenkingskruis.   
 

Op 1-8-1942 werd hier door een Duitse Nachtjager 
de Britse bommenwerper Wellington X9983, die 
bestuurd werd door de 19 jarige piloot Brain Anstee 
om 2.15 uur neergeschoten. Het vliegtuig was, met 
honderden andere toestellen, op weg naar 
Düsseldorf. Op het gedenkplaatje staan de namen 
van de vijf jonge omgekomen inzittenden, die op  de 
militaire begraafplaats Jonkerbos te Nijmegen 
begraven liggen. Alleen sergeant Broley overleefde 
de val en bracht de rest van de oorlog door als 
krijgsgevangene in Duitsland).  
 

4. Na 750 m gaat u aan de 4-sprong RD de 
veldweg omhoog met links boven voor u de 
Monulphus en Gondulphus kerk in Berg en 
Terblijt. Aan de 4-sprong loopt u bij breed 
verzinkt stalen hek en bordje regenwaterbuffer 
“Terblijt” RD via het draaihekje (stegelke) het 
weiland in, dat u RD oversteekt. Bij het volgende 
stalen hek loopt u via stegelke bij infobord 
voetbalveld “Terblijtse Boys” RD met rechts  
afrastering en links de uitstroom van de 
regenwaterbuffer. Via het volgende draaihekje 
loopt u het volgende weiland in met links een 
hellingbos.   
 

(Hier ziet u boven in de buurtschap Terblijt een grote 
met mergelsteen gebouwde carréboerderij, die uit 
1884 dateert).  
 

Via het volgende stegelke verlaat u de weilanden  
en loopt u bij zitbank t. h. a. Karel Geluk RD het 
pad omhoog. Boven bij infobord steekt u de 
asfaltweg over en loopt u via het ijzeren klaphek 
de voormalige mergelgroeve Blom binnen.  

 

(Mogelijk komt u in de groeve Hollandse landgeiten 
en Nieuw Zeelandse Kune Kune (Maori) varkentjes 
tegen). 
 

Meteen daarna in de groeve gaat u R het brede 
graspad omlaag, dat een eindje verder links 
omlaag buigt. Bij de mooie, bijzondere  
mergelwand loopt u het steile pad, dat enkele 
bochten maakt, omhoog.  Na 50 m gaat u boven 
bij bordje met mooie teks, door het hoge klaphek.  
 

(Hier heeft u mooi uitzicht over de groeve en op de 
kerk in Berg en Terblijt).   
 

Meteen daarna  gaat u L de asfaltweg omhoog.    
 

(Loop tot voorbij zitbank en bocht naar links, rechts 
van de weg).   
 

5. Boven steekt u de doorgaande weg over en 
gaat u  bij wegkruis en infobord R. Meteen daarna 
gaat u L (Slakstraat). Negeer zijwegen. Aan de  
T-splitsing loopt u naar de grote trafokast en het 
grote groene ijzeren hek waar u door het 
draaihekje gaat. Negeer zijpaden en loop RD de 
smalle asfalt- bosweg omlaag, die naar links 
buigt. Na 150 m gaat u bij volgende groot groen 
ijzeren  hek door het volgende draaihekje en volg 
RD de asfaltweg. Aan de 5-sprong gaat u RD het 
smalle grindpad omhoog. Negeer zijpaden. Na 
ruim 50 m gaat u aan de 4-sprong R via 
draaihekje verder door het natuurgebied Langen 
Akker, een  voormalige afgedekte  stortplaats van 
de gemeente Valkenburg en volg  RD het graspad 
met rechts afrastering en even verder links een 
greppel.  (Mogelijk komt u hier Galloway runderen 
tegen). Na 100 m steekt u het grindpaadje 
(mountainbikeroute) over en loop RD over het 
graspad met links de greppel.   
 

6. Na 100 m, meteen voorbij de tweede vierkante 
afrastering van “put”,  gaat u R omlaag. Steek het 
grindpaadje en greppel over en loop RD met links 
de bosrand en rechts een diepe greppel en via 
draaihekje, veerooster/klaphek, verlaat u het 
natuurgebied Langen Akker. Meteen daarna, aan 
de T-splitsing, gaat u L  het bospad omlaag. Vlak 
daarna aan de Y-splitsing gaat u R met rechts een 
steile helling. Na 300 m gaat u aan de  
T-splitsing L omlaag.  Aan de 3-sprong, bij stuk 
asfalt, gaat u RD verder omlaag. Voorbij 
afsluitboom gaat u beneden R de asfaltweg 
omlaag.      
 

(U loopt nu de Brakkenberg/Vogelzangweg (14%) 
omlaag, bekend bij wielerliefhebbers).  
 

7. Na 100 m tegenover de ingang van de 
afgesloten voormalige ondergrondse 
kalksteengroeve Barakkenberg, die nu een 
verblijfplaats van vleermuizen is, gaat u L over 
het “keerpunt”/parkeerplaats en loop dan RD het 
lange trappenpad omhoog.  
 

(Als u niet meer omhoog wilt lopen, dan kunt u hier 
ook RD de dalende asfaltweg, die beneden naar links 
buigt, blijven volgen en dan komt  u na bijna 400 m 
bij Berghotel Vue).    
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Boven aan de trap buigt het pad naar links en 
even verder, met links de hoek van weiland, loopt 
u het trapje omhoog. Boven aan de T-splitsing 
gaat u R.  Negeer zijpaden links en volg RD het 
dalende pad dat beneden rechts omhoog buigt.  
 

(Voor u ziet u hier boven het sportcomplex van S.V. 
Berg ’28.    
 

Boven bij afrastering heeft u mooi zicht 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. 
 

Hier ziet u ook beneden in Houthem het mooie 
Gerlachuskerkje).  
 

Boven aan de 4-sprong gaat u RD het grindpad 
omhoog met links het voetbalveld van S.V. Berg 
’28.  Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing R het 
smalle bospaadje omlaag. Beneden, aan de 
omgekeerde Y-splitsing, gaat u RD. 10 m verder, 
vlak voor grind-/bosweg, gaat u scherp R het pad 
via trappen omlaag.  
 

(Links boven ziet u een luchtkoker van groeve).  
 

Na 250 m gaat u beneden R over de asfaltweg. Na 
100 m komt u weer  bij Berghotel restaurant Vue, 
de sponsor van  deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. Er  is een mooi terras met 
speeltuin. 

 
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. 

  

 


