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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 5,16 km  1.25 uur  79 m  93 m 
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Tijdens deze korte maar pittige wandeling, wandelt u eerst via houten brug door het  overloopgebied van 
de Geul en langs de meanderende Geul. Vervolgens struint u door natuurgebied Ingendael. U steekt de 
Geul over en dan loopt u via mooi bospad omhoog naar Vilt en dan passeert u de parkeerplaats naast 
Taverne Bie Sjefke. Via mooi pad loopt u omlaag en dan via bospad omhoog. Boven struint u door 
weilanden omlaag, met mooi uitzicht. Via lang trappenpad klimt u omhoog en dan wandelt u over leuke 
bospaadjes door het Polferbos omlaag, naar Restaurant Ruw. met prachtig terras. Tip: U kunt ook starten 
op de gratis parkeerplaats in Vilt en dan fijn pauzeren/lunchen bij Restaurant Ruw.. Start dan bij punt 3.  In 
de route zit een steil trappenpad.  
 

 
 

Startpunt: Restaurant Ruw., De Leeuwhof 10, Valkenburg.  Parkeer op de betaalde parkeerplaats Parcourse  
(tegenover voormalig Pretpark de Valkenier) en loop richting houten brug. Ga dan verder bij **** in punt 1.  
 

Startpunt: Openbare gratis parkeerplaats, Nachtegaalstraat 25, Vilt.  (Naast Taverne Bie Sjefke). Start bij 
punt 3. 

 
 

1619. VALKENBURG - Vilt 5,2 km 
 

1.  Met uw rug naar het restaurant/terras gaat u L  
en meteen daarna op de hoek van het grote 
gebouw, waarin o. a. Shimano is gehuisvest,  
gaat u R over het klinkerpad met rechts het 
gebouw en links beneden de molentak van de 

Geul.  (U gaat dus niet de brug over). Aan het einde 
gaat u L over de klinkerweg en dan steekt u RD 
via  brug de Geul over.  
 

(Als u hier voor de brug R gaat, komt u bij de stuw 
rechts bij het grote (inpandige) waterrad van o. a. de 
polfer- buskruitmolen. Zie infobordje. Bij het infobordje 
heeft u goed zicht op het waterrad).     
 

Negeer bij grote “legoblok” en veerooster zijweg 
rechts omlaag naar  parkeerplaats.  **** Na    50 m 
gaat u L over  grindpad en via houten brug loopt 
u door  het overloopgebied van de Geul.  Volg na 
de brug het grindpad door de bomenlaan. Aan de 
Y-splitsing, voor houten wegkruis type 
vliegermodel, gaat u L over het smalle paadje met 
rechts de haag en links het overloopgebied.  Na 
200 m bij brede kasseienstrook en mooie 
meander in de Geul gaat u R en ga dan meteen L 
over de grindweg. Aan de 3-sprong bij paaltjes en 
klaphek gaat u L over de grindweg. Aan de T-
splitsing gaat u R (wit-rood) over de grindweg 
met links de meanderende Geul.   
 

2. Na 150 m, voorbij zitbank,  gaat u bij infobordje 
L door het klaphek en ga meteen R door het 
natuurgebied Ingendael, met rechts een 
meidoornhaag en vlak daarna buigt het (gras)pad 
naar links. Meteen voorbij greppel/beekje gaat u 
aan de 4-sprong L met links het beekje Ur, dat 
hier vlakbij in de Geul stroomt en een rij zwarte 
elzenbomen. 
 

(Hier aan de 4-sprong ziet u rechts een klaphek en 
de enige dalbrug van Nederland).  

 

Na 100 m buigt het graspad bij dikke wilg naar 
rechts.  Volg nu het pad met links (later op 
afstand) afrastering en even verder passeert u 
weer een prachtige meander in de Geul. Aan 
einde van de afrastering steekt u L via klaphek en 
houten brug “Ingendalerbrökske” de Geul over. 
Meteen na de brug gaat u L het korte steile 
grindpad omhoog.  
 

(Hier staat rechts, meteen voorbij klaphek, een 
zitbank aan de Geul, een genietplekje). 
 

Na bijna 100 m gaat u aan de 3-sprong, met beuk 
in het midden, R de holle (verharde) bosweg 
omhoog. Negeer zijpaden. Na 150 m gaat u aan 
de 3-sprong bij bordje “welkom” R het pad 
omhoog en negeer meteen draaihekje/stegelke 
rechts. Negeer zijpaden en volg geruime tijd RD 
de stijgende (holle) bos- grindweg. Na 500 m gaat 
u boven aan de 4-sprong RD.  
 

(Hier aan de 4-sprong heeft u rechts, bij afrastering 
mooi uitzicht over de voormalige grindgroeve 
Meertens, die door de warme en beschutte ligging en 
de open schrale vegetatie,  een apart gebied binnen 
de Bergse Heide is). 
 

Ga nu meteen L het korte trappenpad omhoog en 
volg het grindpad dat even verder bij takkenril 
door de natuurspeelplaats Vilt loopt. Voorbij de jeu 
de boulesbanen en zitbanken volgt u het tegelpad 
omhoog. Bij rechts gelegen speeltuin komt u links 
bij taverne bie Sjefke, met mooi terras. (Open 
dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur). 
 
3. Met uw rug naar de ingang van de taverne gaat 
u L (Nachtegaalstraat) omlaag, met links de leuke 
zitbanken, de leuke fontein “Oos plekske”  en de 
grote parkeerplaats.   

https://www.restaurantruw.nl/
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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. 
Beneden aan de T-splitsing gaat u L de grindweg 
omlaag met rechts de bosrand. Na 50 m gaat u bij 
bordje “welkom” R het bos- grindpad omhoog.  
Na 200 m gaat u boven aan de ongelijke 4-sprong 
scherp R. Vlak daarna, bij verbodsborden, gaat u 
R over de veldweg. Na ruim 50 m gaat u bij 
infobord “Bronsschat” neergestort 
vliegtuig/lijkweg” L door  draaihekje en loop RD 
door het weiland met rechts afrastering en 
rondom mooi uitzicht.  Omlaag lopend, circa 30 m 
voordat beneden het weiland eindigt, gaat u 
schuin L verder door het weiland  en u loopt het 
volgend weiland omlaag met rechts afrastering.  
Voorbij stegelke en veedrinkbak gaat u RD door 
het volgende weiland omlaag met rechts 
struikgewas. Beneden in de rechterhoek gaat u 
bij infobord R door draaihekje en meteen daarna  
gaat u R het holle pad omhoog.   
 

4.  Na 200 m gaat u L het smalle lange houten 
trappenpad   omhoog.  (Doe rustig aan, het is een 
straffe kuitenbijter). Na bijna 100 m gaat u boven 
aan de T-splitsing L over het licht stijgende bos- 
grindpad. Negeer na 100 m zijpaadje links en loop 
RD (even) omhoog. Aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD. Aan de  
3-sprong gaat u RD omlaag.  Vlak daarna gaat u 
beneden aan de 4-sprong RD en loop het pad, dat 

even verder een dalend pad wordt, via 3  
S-bochten omlaag. Aan de T-splitsing bij grote 
boomstamzitbank gaat u L omlaag.  Na 300 m aan 
de 3-sprong, bij grote betonnen 
ontluchtingskoker  gaat  u RD het pad omlaag, 
dat een eindje verder een scherpe bocht naar 
rechts maakt.    
 

(Hier in het bos staan meerdere ontluchtingskokers. 
die gebouwd zijn voor de ondergrondse Philips 
“fabriek”, die in 1944 operationeel was in de beneden 
gelegen Heidegroeve/mergelgroeve).  
 

Voorbij ijzeren doorgang gaat u L de trap omlaag 
langs het Museum Romeinse Katakomben, die u 
zeker eens moet bezoeken.  
 

(Als u hier bij de trap RD de grindweg verder omlaag 
loopt, komt u meteen rechts bij de ingang van de 
ondergrondse Philips “fabriek”, die gehuisvest was in 
de Heidemergelgroeve. Zie infobord).  
 

Beneden steekt u de asfaltweg over en gaat u RD 
de brede stenen trappen omlaag. Ga dan L over 
het klinkerplein, met links de witte woning, die 
hier op het terrein van de voormalige 
bierbrouwerij de Leeuw staat. Meteen daarna  
voorbij het ovale plein, met 6 linden in het 
midden, gaat u bij hotel Valkenburg R. U komt 
links bij Restaurant Ruw., de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het leuke terras 
nog iets kunt eten of drinken. 
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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.   

 
 
 
 
 


