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Tijdens deze gemakkelijke wandeling, maar met wel een steil trappenpad door een hellingbos, wandelt u eerst 
geruime tijd over een mooi voetpad door het Geuldal. U loopt een hol pad omhoog en via een steile trap klimt u 
omhoog naar het Polferbos. Via leuke bospaadjes loopt u omlaag naar Hotel Mercure Valkenburg, met het fraaie 
terras van restaurant Ruw waar u kunt pauzeren.  Via een mooie houten loopbrug loopt u terug naar de Geul en dan 
struint u over graspaden door het mooie natuurgebied Ingendael.  Via een mooi graspad door het Geuldal loopt u 
terug naar Hotel Vue, waar een mooi tuinterras wacht. U kunt ook starten in Valkenburg bij Hotel Mercure Valkenburg 
en dan pauzeren bij Hotel Vue, start dan bij punt 4.   U kunt het steile trappenpad ook vermijden en een hele vlakke 
route lopen van 5,5 km. 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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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. 
 

 
 

Startpunt: Restaurant Ruw,  De Leeuwhof 10, Valkenburg. Parkeer op de parkeerplaats (Betaald parkeren). 
Start bij punt 4. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,63 km  1.40 uur  73 m  115 m 
 

 
 

1673. Berg en Terblijt (Geulhem) - Valkenburg 6,3 km of 5,5 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het hotel gaat u L, 
met boven voor u mooi zicht op het met 
mergelstenen gebouwde kasteeltje Geulzicht 
(1918/hotel). Waar vlak daarna de doorgaande weg 
rechts omhoog buigt, gaat u RD over de 
doodlopende klinkerweg en even verder bij poort 
loopt u via klaphek RD. Negeer zijpaden en blijf de  
smalle asfaltweg, met rechts het hellingbos,  
geruime tijd RD (geel-rood) volgen.  
 

(Na 200 m passeert u rechts bij infobord het geologisch 
monument “Zuidelijke Dalwand Geul”). 
 

Na 500 m, 150 m voorbij het alleenstaande huis (nr. 
9), gaat u, bij breed ijzeren hek en bord “voetpad” 
via klaphek, RD (geel-rood) over de bosweg met 
links de meanderende Geul en rechts het hellingbos.  
Na 400 m gaat u, aan de  
3-sprong bij zitbank, een genietplekje met mooi zicht 
op de mooie toren van het Gerlachuskerkje, L/RD 
omlaag, met links de Geul en even verder loopt het 
pad langs de mooie mergelwand omhoog/omlaag. 
Bijna 500 m verder negeert u bij klaphek, zitbank, 
genietplekje en poëziezuiltje  bruggetje links en 
loopt u het pad langs de houten leuning omhoog. 
Aan de 3-sprong, met dunne boom in het midden, 
gaat u L/RD omlaag. Negeer zijpaden.  
 

(100 m verder, waar u links de Geul weer ziet, ziet u een 
dikke populier met beschermde maretakken, die  zo te 
zien het “gevecht” met de bevers gaat verliezen (2023)).    
 

Na bijna 400 m, voorbij klaphek, gaat u aan de  
4-sprong bij wegkruis, type vliegermodel en bij 
uitspanning Chalet Tivoli, RD (geel-rood) over de 
smalle asfaltweg.   
 

2. Na ruim 100 m, vlak voor het leuke mergelhuis (nr. 
59), met hertengewei en bij trafokast, gaat u scherp 
R de asfaltweg omhoog.  
 

(Degene, die de vlakke 5,5 km loopt, gaat hier RD 
verder over de smalle asfaltweg. Na 100 m, voorbij het 
links staande met breuksteen gebouwde leuke huisje, 
gaat u L de klinkerweg omlaag. Voorbij Hotel Mercury 
Valkenburg en voor het ovale plein, met 6 linden in het 
midden, gaat u L naar het terras, Ga nu verder bij punt 
4).  
 

Meteen daarna gaat u via draaihekje L 
(Heytgrachtervoetpad) het (holle) pad omhoog. Na 
500 m, gaat u in het holle pad, L  het steile smalle 
trappenpad  omhoog. (Doe rustig aan het is een straffe 
kuitenbijter). Na bijna 100 m gaat u boven aan de T-
splitsing L over het bospad.  
100 m verder, vlak voordat het pad “steil” omhoog 
loopt, gaat u L over het bospad dat vlak daarna naar 
rechts buigt en een dalend bospad wordt, dat na 150 
m een stijgend bospad wordt. Aan de omgekeerde 
Y-splitsing gaat u RD/L. 
150 m verder, waar het pad naar rechts buigt,  gaat u 
aan de 3-sprong L omlaag.   
 

3. Aan de T-splitsing bij betonnen ontluchtingstoren, 
gaat u L het pad omlaag, dat na ruim 50 m rechts 
omlaag buigt.   
 

(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).  
 

30 m voorbij ijzeren doorgang gaat u L de trap 
omlaag, langs het Museum Romeinse Katakomben, 
dat u zeker eens moet bezoeken.   

https://berghotelvue.nl/
https://www.restaurantruw.nl/
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(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 een witte woning. Meteen 
daarna, voorbij het ovale plein, met 6 linden in het 
midden, gaat u bij hotel Valkenburg Mercure R en u 
komt links bij Restaurant Ruw, sponsor van de 
wandeling,  waar u binnen of op het leuke terras nog 
iets kunt eten of drinken. (Als u via de hoofdingang 
naar binnen wilt, loop dan links om het hotel heen).   
 

4.  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 richting visvijver). Aan het einde gaat u L 
over de klinkerweg en steekt u via brug/kasseienweg 
de molentak van de Geul over. Negeer asfaltweg 
rechts omlaag. Voorbij de volgende brug gaat u L 
over het grindpad en loop over de houten brug, die 
in  het overloopgebied van de Geul staat. Volg na de 
brug het grindpad door de bomenlaan Aan de Y-
splitsing gaat u R en meteen daarna bij dikke keien 
en wegkruis, type vliegermodel, gaat u RD/L over de 
grindweg.  
 

(U kunt hier aan de Y-splitsing ook L gaan met rechts 
een haag. Na 200 m, bij keien oeverwand en mooie 
meander in de Geul, gaat u R en ga dan L over de 
grindweg. Ga dan verder bij **** in dit punt).  
 

Negeer zijpaden. **** Aan de 4-sprong, bij paaltjes en 
klaphek, gaat u R over de grindweg en u passeert 
meteen rechts een zitbank.  Aan de  
3-sprong, bij breed houten hek en klaphek, gaat u R.    
 

5.   Vlak daarna bij infobordje gaat u L via klaphek 
het natuurgebied Ingendael binnen en loop dan RD 
met links een greppel.  Na bijna 50 m gaat u  R over 
het brede graspad, met rechts in de verte de enige 
dalbrug van Nederland (autoweg A79). Negeer 
zijpaden en blijf geruime tijd het brede graspad 
volgen, met voor u in de verte de mooie toren van 
het Gerlachuskerkje.  
 

(Mogelijk komt u hier Gallowayrunderen of 
Konikpaarden tegen. Bij het uitzetten van de wandeling 
kwamen we hier een sprong (kudde) reeën tegen, heel 
bijzonder).   
 

Na 800 m, circa 10 m voor klaphek/park gaat u L 
(Viabelgica) met rechts het park/rood hotel.   
 

(U kunt hier ook naar het Gerlachuskerkje (1720) met 
het mooie barokke interieur lopen. Ga dan hier RD door 
het klaphek en loop dan via paden RD door het Prinses 
Julianapark, waar mooie grote kunstwerken staan, naar 
de achterkant van de kerk, die rechts van Château St. 
Gerlach, een voormalig Nobertijnenklooster staat. 
Rechts van de achterkant van de kerk verlaat u het park 

en ga dan meteen L via het kerkhof naar de ingang van 
de kerk).  
 

Negeer meteen na sloot/greppel zijpad links. Even 
verder gaat u bij  rioolbuis R (Viabelgica) met rechts 
afrastering van park en even verder loopt u bij 
haagbeuk langs de achtertuin (rozentuin) van hotel 
Château St. Gerlach. Voorbij klaphek gaat u, bijna 
aan het einde van de tuin, schuin L over het graspad 
met links een mooie Geulmeander.  
 

6. Bij hoge populieren met de beschermde 
maretakken steekt u via de smalle brug 
(Kloasterbrökske) de Geul over en loopt u RD  tussen 
de liggende boomstammen door.  
 

(U kunt hier ook nog een stukje langs de Geul lopen, 
waar u een mooi bijzonder plekje passeert. Ga dan 
verder beneden bij Alternatief langs de Geul).  
 

Een eindje verder buigt het graspad naar rechts 
(Viabelgica) en heeft u voor u mooi zicht op het  
kasteeltje Geulzicht (1918/nu hotel). Via klaphek 
verlaat u het natuurgebied en ga R over de smalle 
asfaltweg en meteen daarna gaat u bij poort via 
klaphek RD over klinkerweg. Vlak daarna, bij 
“pleintje”, 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.  
 

Alternatief langs de  Geul.  
 

Meteen na het bruggetje gaat u R over het smalle 
paadje met rechts de meanderende Geul.  Na  ruim 
50 m buigt het paadje naar links, met rechts zicht op 
de bijzondere toren van het Ronald McDonald Huis, 
dat verbonden is aan het revalidatiecentrum 
Adelante//Franciscusoord.  
 

(Hier kunnen gezinnen met een gehandicapt kind 
vakantie vieren en toch gebruik maken van de 
noodzakelijke revalidatie). Het gebouw is het eerste 
Nederlandse Hundertwasser project (Oostenrijkse 
kunstenaar/architect) 
 

Even verder loopt u weer langs de Geul en blijf het 
paadje langs de Geul RD volgen. Via klaphek loopt u 
RD over het pad door de rand van de tuin van het 
hotel. Via bruggetje steekt u de molentak van de 
Geulhemermolen over en volg dan het pad met 
rechts de Geul.   
 

(Hier na de brug staat een zitbank, een genietplekje, 
waar u mooi zicht heeft op de splitsing van de Geul en 
op de waterval. U kunt nu ook via de tuin/speeltuin 
teruglopen naar het hotel).   
 

Steek bij Geulbrug de doorgaande weg over en ga L 
over het trottoir. Na 150 m, voorbij brug over de 
molentak van de Geulhemermolen, gaat u aan de  
3-sprong bij ANWB-wegwijzer L (Wolfdriesweg). Na 
100 m komt u links bij de hoge mergelwand weer bij 
het hotel. 

 

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.  


