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Wandeling over de Bergseheide en
het Natuurpark Ingendael
Harry Boelen, Maastricht
Deze ca. 9 kilometer lange wandeling voert ons door het hellingbos van het Geuldal tussen Geulhem en
Valkenburg. We wandelen over de Bergseheide, ofschoon van heide niets meer te zien is, dalen dan af naar
de Geul om vervolgens door het Natuurpark Ingendael terug te keren naar ons vertrekpunt. Ons vertrekpunt
is gelegen bij hotel de Geulhemmermolen aan de Geulhemmerweg 49, 6325 PJ Berg en Terblijt.
De wandeling
Met de rug staande naar de ingang van de Geulhemmermolen
(Punt 1) lopen we rechtdoor de Geulhemmerberg op richting
Berg en Terblijt. We passeren links een viertal voormalige
grotwoningen met informatiebord.

Even verder houden we rechts aan en gaan door een draaipoortje en twee klappoortjes het open gebied binnen.

Toegangspoortjes tot de voormalige vuilstortplaats

Voormalige grotwoningen aan de Geulhemmerberg

Na ca. 200 meter nemen we, tegenover hotel Lamerichs,
de weg naar links. Na 10 meter gaan we over het smalle
paadje naar rechts. We passeren een gedachteniskruis met
informatiebord en gaan op de dwarsweg via een slagboom
naar links. We blijven deze brede bosweg volgen tot ca. 40
meter voor het sportveld. Hier nemen we het smalle pad
naar links. We nemen meteen, op de kleine Y – splitsing, het
stijgende paadje naar rechts. Op het einde van het sportveld
draaien we met het paadje mee naar rechts. We gaan dalen
en draaien met het paadje mee naar links, iets omhoog.
Vervolgens houden we links aan en blijven het nu sterk
dalende pad volgen tot op de asfaltweg. Hier gaan we naar
rechts. Na ca.120 meter nemen we de bosweg naar links. Via
een klappoortje komen we op de Bergseheide. (Punt 2) Op
de Y – splitsing houden we links aan. Nu even opletten: na
ca. 30 meter nemen we het smalle paadje naar rechts. Op
een omgekeerde Y – splitsing blijven we rechtdoor lopen.

Na 30 meter gaan we naar links en lopen langs een drietal
waterpoelen. Een dubbel klappoortje naar links negeren we.
We blijven onze grasweg langs de afrastering steeds volgen.
Het open gebied rechts is een voormalige vuilstortplaats. We
gaan door een draaipoortje en komen na ca. 200 meter op een
kruispuntje. We gaan hier over de asfaltweg naar links en via
een klappoortje verlaten we de voormalige vuilstortplaats.
We blijven het asfalt volgen en via een volgend poortje
bereiken we de eerste huizen van Berg. (Punt 3) We gaan
heel even naar links en nemen dan meteen weer het houten
klappoortje naar links. We negeren meteen het poortje naar
rechts. We negeren twee paadjes naar rechts en volgen de
weg naar beneden. Op de splitsing houden we rechts aan.
Bij de toegangspoort tot het voetbalveldje houden we links
aan. We draaien met het pad mee rechts omhoog. We passeren
een rustbank en op het dwarspad even verder gaan we naar
links. We komen snel op een dwarsweg en gaan hier naar links.
We negeren al meteen een draaipoortje met informatiebord
naar rechts dat de Meertensgroeve invoert. Wij blijven over
de brede bosweg bovenlangs de voormalige Meertensgroeve
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lopen. Onze weg draait naar rechts en gaat dalen. Een pad
links naar beneden negeren we. We stijgen weer iets en op
de Y – splitsing blijven we over het graspad rechtdoor lopen.
We verlaten hier dus de afrastering. Vlak vóór een kleine
open plek met rustbank draait ons pad naar rechts. Het
pad brengt ons bij een weiland met rustbank. We gaan hier
door het draaipoortje het weiland in dat we naar beneden
aflopen. We verlaten het weiland weer via een draaipoortje,
gaan even naar links en op de brede dwarsweg naar rechts.
Een weg naar rechts negeren we. We blijven verder stijgen
en nemen het smalle pad schuin terug naar links. (Punt 4)
Het gaat nu even pittig omhoog. Op het schuine kruispunt
blijven we nog even rechtdoor lopen richting het weiland.
Hier gaan we over de brede weg naar links. We krijgen een
mooi uitzicht over Valkenburg. De dalende weg brengt ons
naar het Geuldal. Op het kruispunt, met links de uitspanning
Tivoli, blijven we rechtdoor lopen over het klinkerpad pad.
We steken via een bruggetje de Geul over en houden dan
links aan.

Chateau St. Gerlach

complex heen. Op het einde van de omheining blijven we
rechtdoor lopen en steken dan het houten bruggetje over
de Geul over. (Punt 6) Na het bruggetje houden we schuin
rechts aan. We verlaten het natuurpark via een klappoortje
en gaan dan over de klinkerweg naar rechts en passeren
Brasserie De Brakkeberg. De weg naar links omhoog negeren
we. We passeren nog Hotel Brasserie Vue en gaan dan op
de voorrangsweg naar links. We zijn dan weldra terug bij de
Geulhemmermolen waar we onze wandeling gestart zijn.

Foto’s: van de schrijver
Routekaartje: Rim Beckers

Bevers aan het werk langs de Geul

We negeren twee klappoortjes naar links het begrazingsgebied
in. Bij het derde klappoortje, met veerooster, gaan we wel naar
links en lopen nu het Natuurpark Ingendael in. (Punt 5)
Informatie over het natuurpark kunnen we lezen op het
informatiebord. We lopen over een houten vlonderbrug en
blijven na de brug de grindweg tot het einde volgen. Via een
klappoortje verlaten we het gebied en bereiken even verder
een asfaltweg. Hier gaan we naar links. Rechts zien we de
tuinen en het bekende Chateau St. Gerlach.
Na ca. 100 meter nemen we het klappoortje naar links en
lopen opnieuw het Natuurpark Ingendael in. Op het kruispuntje direct daarna houden we rechts aan. We hebben
dus rechts van ons de omheining van Chateau St. Gerlach.
Op het dwarspad gaan we naar rechts en lopen dus om het
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