Wandelroute
Kerken en kastelen, cultuur en natuur tussen St. Gerlach en Berg
Duur: ca. 3 uur
Let op: deze wandeling vereist goed schoeisel en is niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen.
U vertrekt vanaf de parkeerplaats nabij Chateau St. Gerlach en gaat bij de inrit naar rechts.
Chateau St. Gerlach
Dit kasteel vindt zijn oorsprong omstreeks 1155. Ridder Gerlachus vestigde zich hier als kluizenaar. Het kasteel
is grondig gerestaureerd en verbouwd tot een vijf-sterrenhotel/ appartementencomplex met een restaurant met
een Michelin ster, congres-, en vergaderfaciliteiten, een overdekt zwembad en Kneipp-kuurbad faciliteiten.
Ga door het klaphek links naast de slagboom van het kasteelpark. Ongeveer 25 meter links van het klaphek ziet
u de St. Gerlachusput. U loopt nu in het natte natuurgebied Ingendael.
Ingendael
U kunt naar hartelust wandelen in het natuurgebied Bergse Heide/ Ingendael, gelegen tussen Berg, Vilt en
Houthem. Dit gebied van 253 hectare herbergt een prachtig natuur. Het plateaubos gaat via hellingbos over in
vochtige graslanden en de Geul slingert vrij door het gebied waardoor oevers afkalven en bomen ontwortelen.
Nagenoeg het enige beheer dat hier plaatsvindt is begrazing door Gallowayrunderen en Konikspaarden, die als
opvallend detail het gebied typeren. Het hellingbos is zeer rijk, plaatselijk komt er nog pure kalk aan de
oppervlakte! (Ingendael en de Bergse heide wordt voornamelijk door Het Lim burgse Landschap beheerd)
Na 50 meter gaat u rechts, en blijf het pad langs de Geul achter St. Gerlach door, over het bruggetje volgen.
Via het klaphek nadert u de Wolfdriesweg waar u naar rechts gaat. U passeert links hotellerie Brakkenberg,
Kasteel Geulzicht (hotel), er naast La Caverne de Geulhem (partij en congrescentrum), rechts ligt Hotel Vue des
Montagnes, (links een gebouw van het voormalig waterleiding bedrijf).
Kasteel Geulzicht
Eind vorige eeuw (ca. 1850) gebouwd van mergel in Engelse Neo Gotiek stijl. Vanaf 1937 is het kasteel in
gebruik als hotel.
Op de T-splitsing houdt u links aan en gaat over de Geulhemmerweg. Aan de rechterkant stroomt de Geul en de
molentak evenwijdig. Rechts van de T-splitsing ligt de Geulhemmermolen.
De Geulhemmermolen
Watermolen die reeds in 1300 in oude geschriften vermeld wordt, maar waarschijnlijk nog van veel vroeger
dateert. Thans is hierin een hotel/restaurant/café gevestigd. De Geulhemmermolen is een van de bekendste
toeristische rustpunten in de wandelroutes door het Geuldal.
U loopt hier links omhoog richting Berg en Terblijt. Na 30 meter ziet u links in de mergelrotsen de ingang van
enkele grotwoningen. U kunt hier zien dat deze weg gedeeltelijk in de krijtrots uitgehakt is. Even verder ligt de
ingang van de Geulhemmergroeve.
De Geulhemmergroeve
De Geulhemmergroeve is vroeger ontstaan door het blokbreken, een vrijwel uitgestorven oud ambacht. De
mergelblokken werden destijds gebruikt voor de woningbouw. In Geulhem werden tot 1953 mergelblokken
gebroken. De Geulhemmergroeve werd tijdens de Franse Revolutie gebruikt als schuilplaats voor de gelovigen.
Er werd een prachtige kapel ingericht, geheel uitgehouwen uit mergel en beschilderd. Verder vindt u in de
groeve de prachtige Oranje Galerij; dit zijn "medaillons" uitgehaald in mergel met de beeltenissen van de
stadhouders Willem I t/m Willem IV, de koningen Willen I t/m Willem III, prins Hendrik en koningin Wilhelmina,
Juliana en Beatrix.
Halverwege in de bocht gaat u naar links omhoog. U kunt kiezen tussen het pad of de tien meter verder liggende
trappen links omhoog. Beide paden gaan snel in elkaar over in de Meldermunsterweg, die eerst als een Holle
Weg omhoog gaat. Op de T-splitsing gaat u rechts en op het volgende kruispunt steekt u over. U bent nu in de
Dr. Goosensstraat. Bij de volgende kruising gaat u links over de Valkenburgerstraat. Rechts ligt de kerk van Berg
en Terblijt.
Op de volgende T-splitsing gaat u naar links door de Past. Pendersstraat en de op de T-splitsing na 100 meter
gaat u weer rechts. U loopt nu over de Langen Akker u negeert verschillende T-splitsingen en blijft rechtdoor
gaan tot voorbij het woonwagenkamp. Links passeert u het kerkhof van Berg en Terblijt. Bij het
wandelroutebordje richting Geuldal gaat u links door het klaphek naar binnen. U bent nu op de Bergse Heide.

Na 40 meter neemt u het pad naar rechts dat u langs de bosrand voert. Bij de 2e T-splitsing neemt u het 2 meter
brede pad naar links. Voor u ziet u de ingang van de Meertsensgroeve.
U blijft het pad rond de Meertensgroeve volgen en negeert alle paden naar links. Dit hele hellingbosgebied
draagt de naam Bergse Heide. Bij het naderen van het toegangshek en het voetbalterrein gaat u scherp naar
links omlaag en volt de blauwe paaltjes. Op de T-splitsing gaat u naar links en na ongeveer 50m gaat u na
enkele trappen over een smaller pad. Dit pad draait snel naar rechts (gele paaltjes) en slingert door het bos
eerst sterk omhoog en daarna naar beneden. Het mondt uit op de Lijkweg en u gaat naar links. Bij een kruising
steekt u over en volgt het pad richting Strabeek en Broekem tot over de Geulbrug. Hier gaat u links via de
Klaterstraat richting Chateau St. Gerlach (groene paaltjes). Op de T- splitsing gaat u naar links en u loopt nu
over de Provinciale weg in Strabeek. Links op de hoek ligt een oud van mergel gebouwd kapelletje (1894).
Vervolgens passeert u langs deze weg verschillende gewezen boerderijtjes waaronder enkele voormalige
Carréboerderijen.
Carréboerderijen
Carréboerderijen zijn boerderijen met een binnenplaats. Daar bevond zich vroeger de mestvaalt. Alle
belangrijke toegangen zijn naar de binnenplaats gericht. De enige toegang naar buiten is de grote poort. De
carréboerderijen maken hierdoor een gesloten indruk. Vroeger werd verondersteld dat de carréboerderij van
Romeinse oorsprong was, maar dat is niet juist. De meeste zijn ontstaan uit kleinere boerderijen die in de loop
der eeuwen herhaaldelijk zijn uitgebreid rond een hof, waardoor er een gesloten bebouwing is ontstaan. Er zijn
echter ook carréboerderijen die in één keer in een gesloten vorm zijn gebouwd.
Bij de eerst volgende splitsing gaat u links en u bent weer terug bij de parkeerplaats van Château St. Gerlach
waar u begonnen bent.

