
Welkom 
in het 
Beneden 
Geuldal

Deze wandelingen 
worden u gratis 
aangeboden door 
Het Limburgs 
Landschap.

Parkeerplaats 

Uitkijkpunt 

gemarkeerde 
wandelroutes

Rood [3 km] Curfsgroeve

  Rood [6 km] Berg

Geel [5 km]
Groen [4 km] Ingendael

Groen [6 km] De Dellen

Blauw [8 km] Curfsgroeve

Blauw [9 km] Meertensgroeve

Zwart [5 km]
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Gemeentebroek 6, 
6231 RV Meersen

Kruising Geulweg 
en Eigenweg

Joseph Corneli Allee 1, 
6301 KK Valkenburg

Wolfsdriesweg 10, 
6325 PM Berg en Terblijt

Nachtegaalstraat 25, 
6325 AX Berg en Terblijt

Langen Akker 138, 
6325 CN Berg en Terblijt

Voor of na uw wandeling kunt u terecht bij een keur aan horecagelegenheden: 
Uitspanning De Nachtegaal, Brasserie Bie de Groeve, Saga & More, 
Bike B&B Brakke Berg, Stichting Gemeenschapshuis Cascade, Chalet Tivoli 
en Gasterij Koningswinkelhof.

Het Limburgs Landschap 
organiseert excursies in 
het Beneden Geuldal: 
www.limburgs-landschap.nl/
kalender. 
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Beneden Geuldal
In het Geuldal tussen Valkenburg en Meerssen liggen De Dellen, Meerssenerbroek, 
Curfsgroeve, Ingendael, Bergse Heide en de Meertensgroeve. Natuurgebieden 
van Het Limburgs Landschap die naadloos op elkaar aansluiten. Geniet van 
de slingerende Geul, wandel door de gevarieerde hellingbossen en vergeet niet 
stil te staan bij het adembenemend uitzicht over de Curfsgroeve.

Struinen langs de Geul
In Ingendael en Meerssenerbroek mag u vrij rondstruinen; 
wandel waar u wilt maar natuurlijk wel met respect voor plant 
en dier. In de overige gebieden ligt een netwerk van goed 
toegankelijke bospaden, maar de steile boshellingen zijn pittig 
en goede wandelschoenen zijn geen overbodige luxe.

Groeves
In de omgeving is op veel plaatsen mergel gewonnen, maar ook 
zand en grind. De Curfsgroeve, Groeve Blom en de Meertensgroeve 
zijn open groeves en u bent er welkom. Laat u verrassen door 
de spectaculaire steilwanden van de Curfsgroeve vanaf het 
uitkijkplateau. De hier grazende Nederlandse landgeiten zorgen 
ervoor dat de groeve niet dichtgroeit met bomen en struiken 
waardoor bijzondere soorten als geelbuikvuurpad zich in de 
tijdelijke watertjes kunnen blijven voortplanten.

Geel en blauw
De Geul slingert door het hele gebied en vormt de blauwe draad van dit 
gevarieerde wandelgebied. Langs de oever trippelt, driftig kwikkend met 
zijn lange staart, de fraai gekleurde grote gele kwikstaart. Met wat geduld 
zult u die vast ontdekken. Ook de IJsvogel is er een veel geziene gast, 
maar meer dan een blauwe flits zult u daar waarschijnlijk 
niet van zien.

Beschermers weten meer!
In het 416 pagina dikke ‘Uit en thuis bij Het Limburgs 
Landschap’ kunt u nog veel meer lezen over 
hellingbossen, mergelwinning en -groeves 
en over het Geuldal, net als over die andere 
80 natuurgebieden en 22 erfgoedlocaties van 
Het Limburgs Landschap. U ontvangt het boek als 
welkomstcadeau bij een donateurschap [€ 22,50 per jaar] 
van Het Limburgs Landschap.

www.limburgs-landschap.nl
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