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Tijdens deze heuvelachtige wandeling loopt u omhoog naar de voormalige groeve Meertens en de Bergse 
Heide. Dan maakt u een mooie lus door het natuurgebied Langen Akker. Na een leuk stukje door de 
voormalige groeve Blom wandelt u over het Plateau van Margraten  naar Sibbe.  De terugweg gaat over een 
rustige panoramische smalle asfaltweg. Onderweg staan voldoende zitbanken.  In Vilt passeert u Taverne 
Bie Sjefke voor een pauze. 
 

 
 

Startadres: Tash Rooftopbar, Grendelplein 13, Valkenburg. Tel: 043-8200225. Geopend: Dagelijks van 11.00 
tot 18.00 uur.   U kunt betaald parkeren op de parkeerplaats Odapark, Prinses Beatrixsingel Valkenburg. Met uw 
gezicht naar de Geul loopt u L naar de fontein en ga R de Geul over. Loop RD de stenen trappen omhoog langs 
het zwembad de Polfermolen. Boven gaat u L (Plenkertstraat). Aan de doorgaande weg gaat u R. Vlak daarna aan 
het Grendelplein 13 gaat u bij glzen gebouw L de stenen trappen omhoog en u komt meteen bij het startpunt en 
mooie terras. 
 
U kunt ook starten bij gemeenschapshuis Cascade, Nachtegaalstraat 25, Vilt. U hoeft dan geen parkeergeld 
te betalen. Met uw rug naar het gemeenschapshuis gaat u R. Ga dan verder bij **** in punt 4. U kunt dan 
pauzeren bij de sponsor.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,17 km  3 uur  86 m  158 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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://tash-rooftopbar.nl/
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668. VALKENBURG 13,2 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het glazen 
gebouw gaat u L en meteen aan de 3-sprong RD 
(Daalhemerweg) omhoog richting Margraten/ 
Sibbe. Na 100 m gaat u R (Konijnsgracht) de  
doodlopende klinkerweg omhoog.  
 

(Bij huisnr. 7  heeft u achteromkijkend mooi uitzicht 
op de kasteelruïne, die omstreeks 1200 is gebouwd 
en de enige hoogteburcht in Nederland is).  
 

Bijna boven wordt de asfaltweg een veldweg Na 
50 m gaat u tegenover ijzeren poort R (blauw) de 
veldweg omhoog.  Meteen daarna gaat u L  en 
loop vlak daarna L (rood/blauw) het graspad 
omlaag. Via draaihekje (stegelke)  loopt u RD 
(rood/blauw) door de boomgaard met rechts 
boven vakantieappartementen van Landal 
Kasteeldomein De Cauberg.   
 

2. Bij rechts staand rood draaihekje en stenen 
trap, gaat u R via het rode draaihekje de trappen 
omhoog en ga dan door het klaphek.  
 

(Als het klaphek gesloten is, loop dan terug naar het 
draaihekje , waar u de boomgaard bent binnen  
gelopen volg dan RD het bospad. Na 150 m, aan de 
bosrand, steekt u voor insectenhotel het grindpaadje 
over en ga dan scherp L het (gras)pad omhoog. Aan 
de mooie vijver gaat u L.  Bij (houten) speeltuintje gaat 
u L het klinkerpad omhoog. Loop boven bij de 
vakantiewoningen RD tussen de vakantiewoningen 
door. Bij stalen klaphek gaat u R de twee de stalen 
trappen omhoog. Ga nu verder bij de volgende zin).  
 

Loop vervolgens de stalen trap omhoog en loop 
boven RD over de asfaltweg over het 
vakantiepark Landal Kasteeldomein De Cauberg.  
Aan de 3-sprong voor groot gebouw (huisnr. 50) 
aan de Eddy Merkx Allee gaat u R (Joop 
Zoetemelk Allee). Negeer zijwegen. Bij het Leon 
van Vliet Caubergplein loopt u RD. 
 

3. Via de hoofdingang verlaat u het mooie 
bungalowpark en ga dan aan de doorgaande weg  
R over het trottoir.  
 

(Hier bij de uitgang staat  een gedenkteken, een 
zonnewijzer, als hommage aan de markante Friese 
weerman Piet Paulusma, die op 20 maart 2022 op 65 
jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker overleed.  
Zie voor meer info infobordje  
 

U bent nu op de beroemdste berg van Nederland 
namelijk de Col du Cauberg. 12 %. Hoogte 134 m). 
 

Vlak daarna bij ANWB-wegwijzer steekt u de 
doorgaande weg over loopt u RD over de 
asfaltweg. Let op! Ga nu meteen, dus nog voordat 
de asfaltweg naar rechts buigt, bij wit-rode 
afsluitboom het pad holle pad, dat even verder 
naar rechts buigt, omlaag. Negeer zijpaden en 
volg geruime tijd het  mooie, holle brede dalende 

bospad. Na 1 km gaat u beneden aan de smalle 
asfaltweg L (geel).  
 

4. Aan de 4-sprong bij wegkruis en Boscafé Tivoli 
(1934) met leuk terras gaat u L (geel) het pad 
omhoog). (Doe rustig aan het is een straffe 
kuitenbijter). Negeer trappenpad rechts omhoog. 
(Boven bij zitbank heeft u mooi uitzicht over een 
gedeelte van Valkenburg). Vlak daarna gaat u R 
(blauw) over het bospad. Meteen daarna gaat u 
aan de 4-sprong RD (blauw/geel) omlaag. Beneden 
aan de T-splitsing gaat u L de brede grindweg met 
links de bosrand omhoog. Let op! Na 30 m gaat u 
R het (gras)pad, gelegen tussen afrasteringen, 
omhoog dat een eind verder naar links buigt. 
Boven aan de asfaltweg in Vilt gaat u R 
(Nachtegaalstraat). Aan de 3-sprong bij Taverne 
Bie Sjefke, een leuke pauzeplek, drie bijzondere 
zitbanken, kunstwerk “Oos Plekske” en speeltuin 
“t Törkske gaat u RD (Nachtegaalstraat). **** Aan 
de T-splitsing gaat u R (Leeuwerikstraat). Meteen 
daarna, waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u 
bij  breed houten hek en “uil” door het klaphek en 
loop bij infobord RD over de grindweg.  
 

(Meteen daarna passeert u rechts voor betonnen 
trafokast een wel heel bijzondere boom).  
 

Aan de 3-sprong bij geel paaltje van de Gasunie 
gaat u L langs de zitbank over het smalle pad met 
rechts van u afrastering/groeve.  
 

(Hier ligt rechts beneden de voormalige grindgroeve 
Meertens. Door de warme en beschutte ligging en de 
open schrale vegetatie is het een apart gebied binnen 
de Bergse Heide De route volgend passeert u even 
verder op links gelegen grasveld een leuk “zithoekje”).  
 

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

(Als u hier R gaat, dan komt u meteen bij het infobord 
Groene Hotspot 6/de stille Meertensgroeve, die zeker 
een bezoekje waard is. Mogelijk komt u in de groeve 
Hollandse landgeiten tegen).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L/RD. Negeer 
twee klaphekjes links van honden uitlaatveld.  
 

(Rechts beneden ziet u het voormalig cafévoetbalveld 
genaamd ’t Kuupke). 
 

5. Aan de T-splitsing bij dikke eik gaat u 
L(rood/blauw)  het brede pad omhoog. Na 20 m 
gaat u R  over het paadje. Meteen daarna gaat u R 
de smalle asfaltweg omlaag. Via klaphek bij groot 
ijzeren hek loopt u het natuurpark Langen Akker 
binnen.   
 

(Dit was van 1954-1969 een kiezel/zandgroeve. 
Daarna tot 1989 afvalstort. Vanaf 2000 natuurgebied).  
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Aan de 4-sprong, aan het einde van de smalle 
asfaltweg,  gaat u R over het (gras)pad met rechts  
afrastering.  Een eind verder passeert u een breed 
houten hek en klaphek. (Mogelijk komt hier u 
grazende Galloway runderen).  U passeert  
draaihekje (stegelke) en volg verder het pad, dat 
een ruime bocht naar links maakt, met rechts 
afrastering verder door de rand van de voormalige 
stortplaats. Waar het pad naar rechts buigt, 
negeert u draaihekje/veerooster rechts en volg het 
pad RD met rechts van u drie diepe kuilen. Negeer 
na derde kuil, waarin meestal water staat, 
draaihekje/klaphek dat rechts aan de bosrand 
staat. Blijf het pad met rechts afrastering/bosrand 
verder RD volgen.  (Voor  u ziet u de kerktoren in 
Berg). Negeer na 250 m boven draaihekje/ 
/veerooster rechts  en volg RD het smalle pad 
verder langs de afrastering/bosrand. Het pad buigt 
naar links. Bij ijzeren “springschans” in 
mountainbikeroute loopt u RD het (gras)pad 
omhoog.  Vlak daarna gaat u boven aan de T-
splitsing, met links een ontluchtingskoker, R door 
het draaihekje met rechts de energiecentrale waar 
de stortgassen worden omgezet in groene stroom. 
Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u R omlaag. 
Vlak voor het grote ijzeren hek en draaihekje gaat 
u L over het  graspad met rechts van u woningen 
in Berg.  
 

(Een eindje loopt u langs de  achterkant van de 
begraafplaats van Berg en Terblijt).  
 

Aan de 4-sprong bij groot infobord en ijzeren hek 
gaat u R en via draaihekje verlaat u weer het 
natuurpark. Voor de asfaltweg gaat u L over het 
asfalt- voetpad parallel aan deze weg. Negeer 
tegenover ingang woonwagenkamp zijweg rechts. 
Na ruim 50 m gaat u R (Slakweg). Negeer zijwegen. 
 

6.  Na 200 m, 10 m voor de doorgaande weg, gaat 
u  R (Koeweg) over de doodlopende weg langs 
een infobord en wegkruis. Vlak daarna tegenover 
huisnr. 4 steekt u L via oversteekplaats de 
doorgaande weg en loop RD (Lindenstraat) over 
de asfaltweg met rechts een weiland. Loop links 
van de weg, die een eindje verder daalt.  Let op!  
Na 300 m, meteen voorbij het rechtsgelegen 
mooie mergelhuis (nr. 4) gaat u bij bord )groeve 
Blom” R en via klaphek loopt u de voormalige 
groeve Blom binnen.  
 

(Voor u ziet u de spits van de kerktoren van Berg).  
 

Volg nu bij gedicht “groeve” RD het steile mergel 
pad omlaag (Doe rustig aan) met rechts de mooie 
bijzonder mergelwand. Volg beneden het 
stijgende pad, dat 100  m verder voor 
mergelwand naar rechts buigt.  
 

(Mogelijk komt u Hollandse landgeiten en Nieuw 
Zeelandse kune (Maori) varkentjes tegen, die hier in 
de groeve vrij rondlopen).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L en bij groot infobord 
verlaat u via klaphek de groeve. Aan de asfaltweg 
bij infobord “De Bliergrubbe” gaat u L omlaag.  
Aan de 4-sprong (rotonde) bij wegkruis gaat u R 
en u loopt Terblijt binnen. (U passeert enkele 

mooie mergelhuizen). Loop links van de weg. Waar 
de weg naar rechts buigt, gaat u bij wegkruis L 
(Oeverweg/geel/groen) de doodlopende weg 
omhoog. Voorbij met mergelstenen gebouwd  
bakhuisje wordt de asfaltweg een veldweg en 
later een graspad.   
 

(Een eind verder passeert u bij graft  een zitbank met 
mooi uitzicht (afhankelijk van beplanting akkers).  
 

Na 800 m gaat u R (geel) de smalle asfaltweg 
omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u L over 
de veldweg. 
 

(U loopt nu over het Plateau van Margraten. Een 
eindje verder ziet u rechts de wieken van de 
windmolen genaamd Tienhovenmolen  (1855) in de 
buurtschap Wolfshuis).   
 

Steek de smalle doorgaande weg over en loop RD 
over de veldweg.  
 

(Links ziet u de kasteelhoeve Sibberhuuske (1381) 
ook wel Villartshof genoemd).   
 

Aan de 3-sprong bij veldkruis gaat u RD over de 
asfaltweg. Aan de kruising in Sibbe bij muurkruis 
in nis gaat u RD (Sibberkerkstraat).   
 

7. Aan de 3-sprong bij wegwijzer en muurkruis 
gaat u L (Gatsestraat).  Aan de T-splitsing bij 
muurkruis gaat u R (Dorpstraat/groen) omlaag. 
Let op! Bij huisnr. 48 gaat u L over het voetpad 
richting Biebosch. Aan de kruising bij muurkruis 
gaat u L (groen). Negeer meteen daarna 
doodlopende weg links en loop RD 
(Torenweg/groen) omhoog.  Volg geruime tijd 
deze rustige weg met een eindje verder rondom 
mooi uitzicht. Aan de 3-sprong gaat u RD (groen) 
en u passeert een zitbank.  Negeer trappenpad 
rechts omlaag. Neem nu het eerste pad L 
(blauw/rood) richting Steenkolenmijn. Negeer 
meteen zijpad rechts omlaag. (Even verder 
passeert u 3 zitbanken met mooi uitzicht).  Aan de 3-
sprong bij wegwijzer gaat u RD  (rood/blauw) 
richting Kurpark. Negeer zijpad rechts. Een eind 
verder buigt het pad rechts omlaag richting 
Steenkolenmijn. Bijna beneden buigt het pad 
weer naar rechts. Even verder aan de 4-sprong 
gaat u scherp L (blauw/rood) omlaag. Loop even 
verder de trapjes omlaag en ga meteen R.  
 

(Rechts ziet u MergelRijk Valkenburg met prachtige 
mergelsculpturen die een  bezoeken, zeer de moeite 
waard! U passeert  komt de steenkolenmijn die zeker 
ook en bezoek waard is).  
 

8. Steek voorzichtig via zebrapad de doorgaande 
weg  over en ga R over het trottoir/pad omlaag, 
parallel aan de doorgaande weg. Negeer 
zijwegen. Na bijna 900 m  gaat u  beneden aan de 
3-sprong  (Grendelplein) bij ANWB-wegwijzer, 
groot muurkruis en monument, bestaande uit drie 
bronzen valken op betonnen pilaar, R en u komt 
meteen rechts via het glazen gebouw bij de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. Het boven gelegen terras 
met mooi uitzicht over Valkenburg en de 
kasteelruïne moet u gezien hebben! De uitbater 
verneemt graag wat u van de wandeling vindt. 


