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Tijdens deze afwisselende en heuvelachtige wandeling met 4 pittige hellingen loopt u via bospad langs de 
historische begraafplaats de Cauberg omhoog en dan loopt u door het Polferbos omlaag naar uitspanning 
Tivoli. Dan loopt u  omhoog naar de rand van de plaats Vilt waar u langs de Meertensgroeve loopt. an loopt 
u via leuke paden naar de rand van Berg en Terblijt. Hier struint u door het natuurgebied Langen Akker en 
Bergse Heide  en dan n wandelt u door het bos omlaag naar Geulhem. U struint dan door natuurgebied 
Ingendael (na veel regenval soms drassig) en passeert  u de achterkant van hotel Chateau St. Gerlach. U 
komt aan de rand van Valkenburg en dan loopt u door het Polferbos omhoog naar Casino Valkenburg dat 
op een prachtig plek ligt. Via leuk pad komt u weer op de Cauberg en passeert u bijna beneden de mooie 
Lourdesgrot.. U kunt de route inkorten tot 5 km hetgeen ook een heel leuk rondje Valkenburg is! In Vilt 
passeert u Taverne Bie Sjefke, een mooi pauzeplek met terras. 
 

 
 

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 glazen gebouw L de stenen trappen omhoog en u komt meteen bij het startpunt en 
mooie terras. 
 

TIP: U kunt gratis parkeren in Berg en Terblijt en daar de route starten op openbare parkeerplaats van de 
begraafplaats, navigatie: Langen Akker 134. U kunt dan halverwege fijn pauzeren bij het restaurant. Vanaf 
de parkeerplaats gaat u R. Ga dan verder  bij punt 4. Dat geldt niet voor de 5 km.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,16 km  2.50 uur  80 m  213 m 
 

 
 

968. VALKENBURG 11,2 km – 5 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het glazen gebouw 
gaat u L.  Meteen daarna aan de  3-sprong gaat u R de 
Cauberg omhoog richting Maastricht.  
 

(U passeert meteen rechts de Gemeentegrot waar links 
boven in de mergelwand het beeld van een blokbreker 
staat.  
 

Een eindje verder passeert u links tegenover  de ingang 
van de Lourdesgrot, waar u straks nog langs komt, het 
voormalig Ursulinenklooster (nr. 19/zie infobordje).  
 

Na ruim 150 m gaat u L (Trichtergrubbe)  de 
doodlopende asfaltweg  omhoog, die na 200 m bij het 
voormalige grottenaquarium/voormalig ingang 
Trichterberggroeve, een mooi stijgend hol bospad 
wordt.  
 

(Als u hier aan de doorgaande weg RD loopt, dan kunt u 
na 20 m via de  ingang over de  historische bijzondere 
Algemene begraafplaats Cauberg (1836-1837) lopen.  
 

Deze begraafplaats (1836) is een uniek terrassen kerkhof 
met galerijgraven zoals men die bv. ook in Spanje 
tegenkomt. De beneden staande mergelstenen grafkapel 
stamt uit 1837. Tegenover deze kapel  ziet u enkele oude 
grafkelders o.a. van de familie du Guasco (1864). Rechts 
in de hoek van de kerkhof ziet u de grafkapel (1892) van 
de fam. Habets met rechts daarnaast de kapel met  

mooie torentje. Via de hoofdingang komt u weer op de 
route).  
 

Steek na ruim 500 m voorbij trappenpad en klaphek 
boven op de Cauberg, de beroemdste berg van 
Nederland, bij natuurstenen wegkruis de 
voorrangsweg over en loop links van het bushokje 
RD over het tegelpad. Meteen daarna gaat u R over de 
asfaltweg/trottoir. Na 150 m gaat u bij hoge 
afrastering  L door het ijzeren hekje en volg het pad 
met rechts de afrastering van het Holland Casino-
terrein en na 100 m links een steile helling.   
 

(Hier bij ijzeren hekje ziet u rechts de puntdaken van het 
thermaal bad Thermae 2000).  
 

Na 200 m gaat u aan de Y-splitsing L.  Meteen daarna 
gaat u aan de 3-sprong L (geel) en loop het lange 
steile trappenpad voorzichtig omlaag. Beneden gaat u 
R (geel/rood) het mooie holle pad omlaag. Negeer 
zijpaden. Beneden gaat na stegelke (draaihekje) R de 
asfaltweg omlaag. Meteen daarna gaat u L 
(geel/rood/geel-rood) de smalle asfaltweg omlaag.    
 

2. Aan de 4-sprong bij wegkruis en Boscafé Tivoli 
(1934) met leuk terras  gaat u bij verbodsborden  L 
(geel) het bospad omhoog.   
 

https://tash-rooftopbar.nl/
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(Degene, die 5 km loopt, gaat hier aan de 4-sprong bij 
wegwijzer R (geel/groen) het smalle klinkerpad omlaag 
richting Broekhem/Strabeek. Aan de 3-sprong, meteen na 
Geulbruggetje en bij breed houten hek /klaphek , gaat u R 
over de grindweg met rechts een hoge “haag” waar 
achter de Geul meandert. Ga nu verder bij **** in punt 6).  
 

Negeer na 30 m trappenpad rechts omhoog en loop 
RD het pad verder omhoog. (Doe rustig aan het is een 
straffe kuitenbijter). Na 400 m omhoog lopen passeert u 
boven een zitbank, een uitpufplek met mooi uitzicht 
over een gedeelte van Valkenburg o. a. op het grote 
voormalige Jezuïetenklooster (1893-1895). Vlak 
daarna gaat u R (geel) het bospad omlaag.  Meteen 
daarna aan de 4-sprong gaat u RD (geel/blauw) verder 
het bospad omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat 
u R (geel/blauw) de grindweg omlaag met rechts de 
bosrand en links een weiland. Na 200 m gaat u aan de 
3-sprong L door de bomenlaan steil omhoog en u 
passeert links een gasleidingpaal.  (U verlaat hier de 
geel/blauwe route). Na ruim 50 m gaat u boven aan de 
T-splitsing  L het bospad steil (nog even) omhoog.    
 

(Na ruim 50 m ziet u boven aan de bosrand en weiland 
links woningen in Vilt).   
Aan de volgende T-splitsing gaat u L verder langs de 
het weiland en de bosrand. Aan de ongelijke 4-sprong 
gaat u RD/L.  
 

(Als u hier R gaat, dan heeft u meteen 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. 

 

Wilt u pauzeren dan kunt u naar taverne Bie Sjefke met 
terras lopen (150 m). Ga dan meteen L 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). 
 

3. Vlak daarna aan de 3-sprong bij geel paaltje van de 
Gasunie en waterpompput gaat u R over het grindpad 
langs de zitbank met rechts beneden achter de 
afrastering de voormalige groeve Meertens en links 
woningen in Vilt. 
 

(Mogelijk staan aan de afrastering Nederlandse 
landgeiten).  
 

Na 200 m passeert u een insectenhotel/bijenoase (zie 
infobord) en weer en zitbank.  Aan de 4-sprong, met 
rechts een stukje verharde weg, loopt u RD over het 
pad met rechts de bosrand. 
 

(Als u hier aan de 4-sprong R omlaag loopt, dan komt u 
meteen bij draaihekje bij het infobord Groene Hotspot 
6/de stille Meertensgroeve).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD bospad 
omhoog.  
 

(Even verder ziet u rechts beneden het voormalig 
cafévoetbalveld genaamd ’t Kuupke). 
 

Na 100 m gaat u L door het klaphek en u loopt u een 
hondenlosloopgebied binnen.  
 

(Wilt u dat niet, loop dan RD. Aan de 4-sprong bij grote 
eik gaat L het grindpad omhoog met links de 
hondenuitlaat- plaats. Aan het eind van het pad gaat u 
door het klaphek. Ga dan verder  bij **** in dit punt).  
 

Meteen daarna bij boomzitbank buigt het grindpaadje 
naar rechts. Negeer klaphek rechts. In de linkerhoek 
gaat u door het klaphek en ga dan meteen  L bij breed 
houten hek door het volgende klaphek. ****  Ga dan R 
(blauw) over het asfaltpad met links de bebouwde 
kom van Berg en Terblijt.  Negeer zijwegen. Na ruim 
300 m  passeert u rechts de parkeerplaats van de 
begraafplaats Berg en Terblijt gelegen aan de Langen 
Akker.   
 

4. 100 m verder gaat u meteen voorbij huisnr. 126  R 
(Vogelzangweg) omlaag. Na 20 m loopt u R bij ijzeren 
hek via draaihek het  natuurpark Langen Akker, een  
voormalige afgedekte  stortplaats van de gemeente 
Valkenburg, binnen en ga dan meteen L het brede 
pad omhoog 
 

(Het storten van afval (1969-1989) vond plaats in een 
voormalige zandgroeve. Mogelijk komt u hier grazende 
Galloway runderen tegen.   
 

Even verder passeert u links een energiecentrale waar de 
stortgassen worden omgezet in groene stroom). 
 

Een eindje verder gaat u aan de Y-splitsing R het 
brede pad verder omhoog. Boven aan de 3-sprong 
gaat u L met links afrastering.  (Na 30 m passeert u 
rechts een zitbank, een mooie pauzeplek).  Negeer links 
“springschans” van mountainbikepaadje. Negeer een 
eind verder draaihekje links en meteen daarna buigt 
het pad naar rechts met links nog steeds afrastering. 
Op de hoek van de afrastering gaat u L het paadje 
omlaag. Aan de 4-sprong, met links een draaihekje, 
gaat u RD. Na 2 m gaat u aan de Y-splitsing L het pad 
omlaag  dat even verder scherp rechts omlaag buigt. 
Aan de T-splitsing gaat u L omlaag. Meteen daarna 
aan de 4-sprong bij smalle asfaltweg gaat u L over het 
(gras)pad met rechts afrastering.  (Voor u ziet u hier 
aan de asfaltweg een groot ijzeren hek). Bij houten hek 
gaat u door het klaphek en u loopt het 
begrazingsgebied binnen. Na 150 m passeert u een 
draaihekje en blijf het pad, dat een ruime bocht naar 
links maakt,  RD volgen met rechts afrastering. Waar 
na 250 m het pad boven naar rechts buigt negeert u 
draaihekje/veerooster rechts en loop RD met rechts 
van u 3 diepe kuilen.   
 

5. Let op!! 100 m verder, meteen voorbij de derde 
kuil waarin meestal water staat, gaat u R met links 
afrastering/bosrand en rechts de diepe kuil en via 
draaihekje/veerooster/klaphek verlaat u de 
voormalige stortplaats/zandgroeve Meteen daarna 
gaat u aan de T-splitsing L het bospad omlaag. Vlak 
daarna gaat u aan de Y-splitsing L verder omlaag.  
(Na veel regenval kan het beneden soms drassig zijn). 
Aan de 3-sprong gaat u RD omlaag. Aan de T-
splitsing bij stuk asfalt gaat u L het grindpad 
omlaag. Voorbij houten afsluitboom verlaat u de 
Bergse Heide en gaat u R (Brakkenberg/ 
Vogelzangweg (14%) de doorgaande weg omlaag.  
Loop links van de weg. Negeer zijpaden. 
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(Na 100 m passeert u rechts de ingang van de 
afgesloten voormalige ondergrondse kalksteengroeve 
Barakkenberg (< 1800) die nu een verblijfplaats van 
vleermuizen is. 
 

Na 300 m passeert u rechts het infobord Barakkenberg 
en links de inrit (huisnr. 2) naar mooie kasteel Geulzicht.  
 

Hier passeert u ook rechts de voormalige dienstwoning 
en koetshuis (1918-1919) van het kasteel (huisnrs. 3-7). 
 

Beneden in Geulhem, waar de asfaltweg bij hotel 
Brakkeberg naar links buigt, gaat u R over de 
klinkerweg. Vlak daarna voorbij afsluitboom/klaphek 
en wildrooster loopt u L (groen/zwart) via klaphek 
loopt u het natuurgebied Ingendael binnen.  
 

(Mogelijk komt u hier grazende Konikpaarden en 
Galloway runderen tegen.  
 

Kijk na 50 m even achterom en u ziet het hooggelegen 
monumentale okerkleurige in mergel opgetrokken hotel 
kasteel Geulzicht (1918)).  
 

Na 200 m ter hoogte van rechts vrijstaand huis buigt 
het brede graspad naar links (Viabelgica). Via smalle 
brug (Kloasterbrökske)  steekt u de Geul over. Na 
het bruggetje gaat u schuin  R over het graspad.    
 

(Voor u ziet u de mooie kerktoren van het prachtige St. 
Gerlachuskerkje).  
 

Even verder loopt u langs de meanderende Geul en 
met links de (achtertuin) van het hotel Château Sint-
Gerlach.  
 

(Het hotel is gehuisvest in de voormalige pachthof van 
het klooster en is rond 1759 gebouwd.  In het hotel 
hebben diverse belangrijke wereldleiders overnacht o.a. 
in 1991 de toenmalige president van Frankrijk François 
Mitterand en in 2005 de toenmalige president Bush van 
de Verenigde Staten, maar ook Bruce Springsteen 
(2012) en The Rolling Stones (2014), die optraden 
tijdens Pinkpop).   
 

Bij klaphek loopt u RD met links de 
beukenhaag/achtertuin hotel. Negeer gesloten 
klaphekje links en loop verder RD langs de 
afrastering.  
 

(Bij afgesloten klaphekje ziet u links twee voormalige 
schietpalen van schutterij St. Martinus uit Houthem St. 
Gerlach (1599)).  
 

6. Op de hoek van de afrastering en bij rioolbuis 
gaat u aan de 4-sprong van graspaden RD verder 
door het natuurgebied Ingendael dat na heel veel 
regenval drassig kan zijn.  
 

(Als u hier L gaat en dan het eerste klaphek L neemt, dan 
komt u bij het mooie Prinses Juliana park bij Château Sint 
Gerlach waarin meestal vele  kunstwerken staan.  
 

Hier ziet u de voorkant van het prachtige Château Sint 
Gerlach. Sint Gerlach (1795) was oorspronkelijk een stift 
(klooster) voor adellijke dames. Gesticht in 1200 en 
genoemd naar Sint Gerlach. In de 19e eeuw is het 
klooster omgebouwd tot kasteel. Nu is er het chique 
restaurant “Château Sint Gerlach” en “bristrot de Liège” in 
gehuisvest).  
 

Als u na het klaphek schuin rechts door het park loopt, 
dan komt u via het kerkhof bij de St. Gerlachuskerk 

(voormalige kloosterkerk/1720) met het prachtige barokke 
interieur).  
 

Na 100 m gaat u aan de T-splitsing bij eik R met links 
van een greppel/sloot. Na 500 m gaat u aan de Y-
splitsing RD. Meteen daarna aan de kruising van 
graspaden gaat u verder RD.  
 

(Links ziet het autowegviaduct van de A-79, de enige 
dalbrug in Nederland. Hier aan de aan de kruising ziet u 
rechts een smal Geulbruggetje).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R over het brede graspad.  
Ruim 50 m verder aan de 4-sprong bij afrastering gaat 
u L richting klaphek met rechts afrastering. Via 
klaphek verlaat u het natuurgebied en ga dan R over 
de grindweg.  Aan de 3-sprong bij breed houten 
hek/klaphek en vlak voor het Geulbruggetje,  gaat u L 
over de grindweg  met rechts hoge “haag”, waar 
achter de Geul stroomt. **** Aan de 3-sprong, bij 
nauwe doorgang en klaphek, gaat u R over de 
grindweg met even verder links woningen aan de 
rand van Valkenburg.  
 

(Als u hier aan de 3-sprong L gaat, dan komt u meteen 
bij zitbank, die herinnert aan het feit dat hier van 1935 – 
1972 de voetbalvelden van de inmiddels voormalige 
roemrijke voetbalclub Valkenburgse Boys uit de buurt 
Broekhem lagen).  
 

Na 200 m gaat u bij wegkruis, type vliegermodel,  
R/RD over het grindpad, dat gelegen is in het stroom- 
overloopgebied van de Geul. Meteen  daarna steekt u 
een vlonderpad over. Voorbij houten brug gaat u R 
over de kasseienweg. Steek de brug en veerooster 
over en loop RD. Via volgende brug steekt u de Geul 
over en ga dan meteen L met rechts 
restaurant/brasserie de Beren met groot terras.  
 

(U bent hier op het terrein van het sport- en 
vrijetijdscentrum genaamd  'Par'course'  met o.a. een 
zogeheten Food Experience Centrum voor 
streekproducten, een 'Experience Center' van Shimano  
waar producten op het gebied van fiets-, roei- en 
hengeltechniek worden getest). 
 

Even verder steekt u bij stuw via brug weer de Geul 
over  
 

(Hier bevindt zich rechts het grote (inpandige) waterrad 
van o. a de voormalige polfer- buskruitmolen. Bij 
infobordje, waar u meer te weten komt over de 
geschiedenis van dit waterrad, heeft u goed zicht op het 
grote waterrad).  
 

Na de burg gaat u R en steek de parkeerplaats over. 
Bij slagboom gaat u RD over de grindweg met links 
de grote openbare parkeerplaats.    
 

(Voor u ziet de St Josefkerk (1931) in Broekhem).   
 

Na brug gaat u aan de doorgaande weg R.  
 

7. Aan de 3-sprong gaat u R (Polfermolen) en u 
steekt de Geulbrug over. Aan de T-splitsing, met 
links en rechts oude reclamemuurschilderingen aan 
de gevel,  gaat u R (Plenckertstraat) over de 
doodlopende weg. U passeert meteen links het 
rijksmonument prehistorische vuursteenmijn 
Valkenburg met op de leuning een tijdbalk.                                                                
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Hier tegenover staat  de voormalige bierbrouwerij de 
Leeuw (1921) waar u langs het waterrad bent gekomen. 
Hier hangt aan de muur het straatnaambordje 
“Plenkertstraat” en een infobordje over de prehistorische 
vuursteenmijn en de polfermolen. 
 

Even verder, voor deur,  kunt rechts via de ramen nog de 
oude brouwketel van de voormalige bierbrouwerij zien). 
 

Meteen na deze tijdbalk gaat u bij infobord en 
afsluitboom schuin L (geel) de grindweg omhoog met 
meteen links de ingang van Heidegroeve, een 
voormalige ondergrondse mergelsteengroeve/Philips 
“fabriek” (zie infobord). Even verder passeert u 
rechts het museum Romeinse Katakomben en volg 
verder RD het stijgende grindpad, dat voorbij nauwe 
doorgang een eind verder een scherpe bocht naar 
links maakt. Aan de 3-sprong bij ontluchtingskoker 
gaat u RD (geel) omlaag.  
 

(Hier in het bos staan meerdere ontluchtingskokers, die 
hoorden bij de ondergrondse Philipsfabriek waarvan u de 
ingang net gepasseerd bent.  
 

Even verder, waar het pad een stijgend pad wordt, ziet u  
rechts in het bos  een grote bunker van waaruit de 
verwarming van de onderaardse “fabriek” werd geregeld).   
 

Negeer zijpaden en blijf het pad door het hellingbos 
RD volgen.   
 

(Na 300 m, waar het pad naar rechts buigt, heeft u boven 
bij  boomzitbank mooi zicht over Valkenburg o.a. weer op 
het grote voormalige Jezuïetenklooster met het groene 
koepeltje/sterrenwacht. 
 

Even verder ziet u links (moeilijk te zien) beneden het 
Openluchttheater Valkenburg, het oudste  
openluchttheater van Nederland, dat  in 1916 gebouwd is 
naar een ontwerp van de beroemde Limburgse architect 
Pierre Cuypers, die o.a. ook het Centraal Station en het 
Rijksmuseum in Amsterdam heeft ontworpen).  
 

Na 500 m gaat u boven aan het eind van het pad R het 
grindpad omhoog richting casinogebouw. Negeer 
zijpaden. Boven bij zitbank steekt u schuin links de 
asfaltweg over en loopt u de brede stenen trappen 
omhoog. Boven bij het Casinogebouw gaat u L over 
het “pleintje”.   
 

(Hier heeft u aan de achterkant van het Casino mooi 
uitzicht).   
 

Loop aan de andere kant de brede trap omlaag en 
loop bij wegwijzer RD met links op het grasveld een 
kunstwerk. Aan de 4-sprong, met rechts een ijzeren 
hek en grote steen met een plaquette t. h. a. Alfons 
Lemmen, gaat u L de smalle asfaltweg omlaag. Na 50 
m gaat u schuin R (slecht te zien) het pad omlaag. 
Meteen daarna gaat u scherp R het grindpad omlaag.  
Voorbij breed trappenpad verlaat u via ijzeren hek het 
Kuurpark en loopt u RD de grindweg omlaag. Vlak 
daarna gaat u L de doorgaande weg (Cauberg) 
omlaag.  
 

(Als u her R omhoog gaat, dan komt u na ruim 50 m bij 
het Provinciaal Verzetsmonument, een zeshoekige 
gedachteniskapel,  aan de Cauberg.   
 

Omlaag lopend passeert u rechts de mooie kapel (1892) 
met het  mooie torentje die op de begraafplaats staat en 
die hoort bij het familiegraf van fam. Habets 
 

Voorbij huisnr. 18 passeert u links de Lourdesgrot. Bij de 
toegangstrap staan sinds 21 mei 2018 op de 
gerestaureerde palen weer de drie aartsengelen Gabriël, 
Raphaël en Michaël.  Zij vervangen de in 1929 geplaatste 
terracotta engelenbeelden die in 1980 vanwege de 
slechte staat werden verwijderd.  
 

Deze Lourdesgrot is een exacte kopie van de originele 
Franse Lourdes grot. De grot is in 1926 in de mergelwand 
uitgehouwen op initiatief van de toenmalige pastoor 
Hermans. In 1929 werd de hardstenen sacristie en de 
bijbehorende kiosk “de Bron” voor de verkoop van 
religieuze artikelen gebouwd. Het Bernadette beeld 
dateert uit 1934. Aan het plein bij de grot staan veel 
zitbanken).   
 

Beneden aan de 3-sprong (Grendelplein) bij ANWB-
wegwijzer, groot muurkruis en monument, bestaande 
uit drie bronzen valken op betonnen pilaar, gaat u 
L/RD  en u komt meteen rechts via het glazen gebouw 
bij  Tash Rooftopba, waar u nog iets kunt eten of 
drinken. Het boven gelegen terras met mooi uitzicht 
over Valkenburg en op de kasteelruïne (circa 1200), 
de enige hoogteburcht in Nederland, moet u gezien 
hebben!  
 

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.   

 
 

 

 
 

 

 
 


