
14. BERG EN TERBLIJT 11km 
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Een rustige wandeling met enkele klimmetjes tussen velden naar het buurtschap Terblijt en het dorp Vilt. 
De pittige terugweg gaat over de boshellingen van de Bergse Heide en door natuurgebied Langen Akker. 
Neem zelf proviand mee, er staan enkele zitbanken onderweg.  
 
Startadres: parkeerplaats café ’t Vöske, Grote Straat 8,  Berg  en Terblijt. 
(Links van het café is een grote parkeerplaats).  
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Gps afstand: 11000m 
Looptijd: 2.20 
Hoogteverschil: 67m 

 
 

14. BERG EN TERBLIJT 11km 
 
1. Met rug naar de ingang van het café gaat u R 
langs de waterput. Aan de 4-sprong voorbij 
Falcon radio gaat u R 
(Kleinstraat/rood/geel/blauw) de doodlopende 
weg in.  Steek bij  tankstation/ Fiatgarage de 
voorrangweg over en loop RD (groen/geel/rood). 
De smalle asfaltweg wordt een dalende holle weg. 
Beneden aan de kruising RD omhoog. Boven aan 
de T-splitsing L met mooi uitzicht op de kerk. Aan 
de 4-sprong in Terblijt bij wegkruis en zitbank RD.  
 
2. Neem nu tegenover het bijzondere huis (no.23) 
de eerste weg L (Muntweg/geel/groen). omlaag 
Negeer beneden zijpad scherp links omhoog. Let 
op! Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u bij bordje 
regenwaterbuffer Terblijt via het draaihekje 
(stegelke) R het weiland in. Loop RD naar het 
volgende stegelke. Loop bij het infobord 
voetbalveld “Terblijtse Boys” RD met rechts van 
u de afrastering en links de regenwaterbuffer. Via 
het volgende draaihekje loopt u het volgende 
weiland in. Loop RD het weiland met links van u 
een hellingsbos. (De mergelstenen, die hier in de 
bosrand liggen, herinneren aan de voormalige 
ondergrondse mergelgroeve (begin 20

e
 eeuw), die 

hier lag). Via het volgende draaihekje verlaat u het 
weiland en loopt u  RD het pad omhoog.  Boven 
bij infobord gaat R de asfaltweg omlaag. (Hier 

bevindt zich aan de overkant van de weg de ingang 
van de voormalige mergelgroeve Blom waarin o.a. 
Hollandse landgeiten en Nieuw Zeelandse Kune 
Kune (Maori) varkentjes rondlopen. In de groeve zijn  
wandelpaden aangelegd. Zie infobord). Beneden 
aan de 4-sprong bij rotonde en wegkruis gaat u 
RD (blauw/groen). Volg geruime tijd deze smalle 
asfaltweg langs o.a. de regenwaterbuffers 
Lindenstraat en Oevere Grubbe. Negeer zijwegen 
links.  
 
3.   Aan de verharde 3-sprong bij zitbank gaat u 
RD (blauw) omhoog. Boven aan de voorrangsweg 
gaat u L (blauw). Steek In Vilt bij de bijzondere 
Mariakapel (1970) de voorrangsweg over en loop 
RD (blauw/Geulgracht) omlaag. (U passeert enkele 
mooie mergelhuizen in deze straat). Negeer dalende 
veldweg links. Bij het scoutinggebouw van 
Scouts-Hill wordt de asfaltweg een veldweg.  Aan 
de 3-sprong gaat u L (blauw/geel) het bos in.  

Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u L 
(blauw/geel) omlaag.  
 
4. Beneden aan de T-splitsing gaat u R 
(blauw/geel) over de brede grindweg langs de 
bosrand omlaag. Negeer zijweg links omhoog. Aan 
de 3-sprong gaat u L (blauw) het brede bospad 
omhoog. (U verlaat hier de gele route). Volg nu 
geruime tijd het stijgende bospad RD.  Boven aan 
de 4-sprong, gelegen 20 m. voor een houten hek, 
gaat u scherp R (blauw). (Even verder ziet u links 
beneden de voormalige heringerichte grindgroeve 
Meertens. Door de warme en beschutte ligging en de 
open schrale vegetatie is het een apart gebied binnen 
de Bergse Heide). Aan de volgende 3-sprong gaat u 
R (blauw) omlaag. (Even verder heeft u bij draaihekje  

(stegelke) en zitbank mooi uitzicht over een gedeelte 
van Valkenburg). Loop verder RD (blauw) omlaag 
en vervolgens weer omhoog.  Aan de T-splitsing R 
(blauw).  
 
5.   Beneden aan de  T-splitsing L (blauw) omhoog 
over het brede bospad. Negeer zijpad rechts 
omhoog en loop verder RD (blauw/rood) omhoog. 
Boven aan de 3-sprong R (blauw/rood) nog even 
omhoog. (Een eindje verder ziet u links beneden het 
voormalig cafévoetbalveld genaamd ‘t Kuupke). 
Negeer zijpad links. Na 20 m. gaat u R. Meteen 
daarna aan de asfaltweg R. Via een klaphek loopt u 
het natuurpark Langen Akker binnen. (Dit was van 

1954-1969 een kiezel-, zandgroeve. Daarna tot 1989 
afvalstort. Vanaf 2000 natuurgebied). Aan de 4-
sprong RD omhoog. Negeer zijpaadje links. Aan de 
ongelijke 4-sprong bij draaihekje gaat u L over het 
brede pad. Aan de T-splitsing R omhoog. Vlak 
daarna aan de 3-sprong L. Aan de T-splitsing L. 
Aan de 3-sprong RD omlaag. (Rechts staat een 
energiecentrale waar de stortgassen worden omgezet 
in groene stroom). Via een klaphek verlaat u weer 
het natuurgebied.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cafevoske.nl/
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6. Aan de asfaltweg gaat u L. Vlak daarna aan de 
T-splitsing R (Langen Akker). Negeer zijwegen en 
volg deze weg geruime tijd RD. (U passeert hotel 
en groepsaccommodatie de Lange Akker (no.33). 
Een uitstekende uitvalsbasis voor zowel individuen 
als ook voor groepen welke een aantal actieve en 
avontuurlijke dagen in Zuid Limburg willen 
doorbrengen). Meteen daarna neemt u de eerste 
weg L (Dr. Goossensstraat). Aan de 4-sprong 
gaat u R (Valkenburgerstraat/ groen/rood/blauw). 

(Loop hier even RD en u kunt de van mergelstenen 

gebouwde Monulphus en Gondulphus kerk (1933) 
bezoeken. Boven de deur ziet u de afbeeldingen van 
de bisschoppen Monulphus en Gondulphus. Via de 
zijdeur aan de rechterkant, kunt u de kerk 
bezichtigen. Met de rug naar de zijingang ziet u links 
de pastorie, rechts bij het kerkhof het voormalig 
baarhuisje en op de hoek Rijksweg/Monulphusplein 
de voormalige kapelanie. Deze drie gebouwen zijn 
evenals de kerk met mergelstenen gebouwd. Negeer 
alle zijwegen en u komt weer bij het café waar u 
nog iets drinken en eten. 

 
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.   

 

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl 
 

http://www.kroegjesroutes.nl/

