
WANDELRONDJE - KASTEELDOMEIN  Afstand 8,8 km (ca 2 uur) 
Deze wandeling vereist stevige wandelschoenen en gaat deels over onverharde paden. 

1 Tijdens deze wandeling is er geen horeca langs de wandelroute. 
2 Start bij de receptie van het park. Bij verlaten van de receptie linksaf over het park. 
3 We lopen richting een groot rood pand en gaan ervoor linksaf. 
4 We nemen de trap naar de achteruitgang naar beneden. (zie ook alternatief 1) 
5 We gaan door de achteruitgang (rood) trap af en door het draaihekje. 
6 We gaan rechtdoor naar beneden door de boomgaard. (blauw/rood) 
7 Einde boomgaard door het draaihek. (blauw/rood) 
8 We steken de parkeerplaats recht over naar de oversteekplaats (zebra). 
9 Weg oversteken en bij “Mergelrijk” rechtsaf trap op. (blauw/rood) (wandelpad) 

10 Weer trap op en linksaf. (Bordje kabelbaan) 
11 Bij splitsing nemen we het pad omhoog (blauw/rood) en volgende splitsing rechtdoor. 
12 Splitsing rechtdoor. (Bordje Wilhelminatoren) (blauw) 
13 Let op einde pad rechtsaf op verharde weg. 
14 1e gelegenheid linksaf trap af. (groen/blauw) 
15 Bij Y-splitsing linksaf pad naar beneden. (blauw/groen) 
16 Bij asfaltweg aangekomen gaan we rechtsaf (groen) en 1e gelegenheid rechtsaf omhoog 
17 Let op direct weer linksaf, klein voetpaadje. 
18 Bij asfaltweg gaan we linksaf en direct bij bank oversteken en rechtsaf. (groen) 
19 Splitsing bij bord Gerendal StaatsBosBeheer rechtdoor het grote pad volgen. (groen) 
20 Nu opletten, bij 2 paaltjes met een groene kop gaan we sterk rechtsaf trapje op. 
21 We volgen een klein paadje langs het weiland. 
22 Einde pad door draaihek en rechtsaf. [St.Apolloniastraat] 
23 T-splitsing linksaf en rechts gaan lopen. Splitsing doodlopende weg, rechtdoor. 
24 Y-splitsing rechtshouden. [Torenweg] (bord Sprookjesbos) 
25 Kruising rechtdoor “voetpad”volgen. Dit is een klein paadje achter de huizen door. 
26 Einde pad rechtsaf en links gaan lopen. Splitsing linksaf (groen) [Gatsestraat] 
27 T-splitsing rechtsaf en links gaan lopen. [Sibberkerkstraat] 
28 Kruising met drukke weg oversteken en rechtdoor. We verlaten Sibbe. 
29 Weg gaat over in veldweg. Y-splitsing met bank en kruisbeeld rechts houden. 
30 Kruising met asfaltweg rechtdoor. 
31 Splitsing rechtsaf richting bosjes; weg is weer verhard. (geel) 
32 Splitsing met akkerpad rechtdoor. (paal met groene kop) 
33 T-splitsing bij waterreservoir rechtsaf. (blauw) 
34 T-splitsing met drukke weg linksaf en op fietspad gaan lopen. (blauw) 
35 Einde fietspad oversteken en rechtdoor. [Sibberweg]   We passeren de “Vilterhof”.** 
36 Splitsing negeren en kruising met zeer drukke weg oversteken en rechtdoor. (blauw) 
37 We lopen langs een kapel. [Geulgracht] 
38 Y-splitsing rechts houden. (paal met blauwe kop)  
39 De verharde weg gaat over in een landweg en we passeren het scoutingterrein. (blauw) 
40 Direct erna gaan we rechtsaf door draaihek. (bord Limburgs Landschap) 
41 Door het weiland rechts langs de afrastering blijven lopen en deze blijven volgen. 
42 We gaan door twee draaipoortjes en na 2e poortje rechtsaf pad omhoog. 
43 Splitsing met trapjespad rechtdoor. (rood) 
44 Boven aangekomen tussen de grote stenen door en rechtsaf. 
45 Drukke weg oversteken en rechtsaf op het troitoir. 
46 Rechtsaf naar ingang park en bij de receptie eindigt deze wandeling. 
  
 ** De Vilterhof is een monumentale karakteristieke carré boerderij 
  
  
 Uitleg haken:  [naam straat leesbaar]  (aanwijzing) (kleuren zijn wandelpaaltjes) 

Deze wandeling kwam tot stand met medewerking van Wandelvereniging Vilt 



ALTERNATIEVEN VOOR WANDELRONDJES - KASTEELDOMEIN 
 
1 Alternatief 1 
2  
3 Vervolg van Wandelrondje Kasteeldomein 8,8 km  regelnr. 4 
4 Indien u problemen heeft met het afdalen van een open stalen trap volg dan deze  
5 alternatieve route. 
6 Voor de trappen gaan we linksaf en gaan na de bocht rechtsaf.  
7 Dan de 1e gelegenheid linksaf richting speeltuin. 
8 Beneden gaan we rechts langs de vijver richting achteruitgang. 
9 Vlak voor de achteruitgang gaan we rechtsaf de boomgaard in. (blauw) 

10 Vanzelf komen we dan weer bij de ander achteruitgang uit en vervolgen bij regelnr. 6 
11  
12  
13 Alternatief 2 
14  
15 Vervolg van Wandelrondje Kasteeldomein 9,8 km  regelnr. 28 
16 Indien het hek open staat kunt u als alternatieve route door de tuin van Kasteel Oost. 
17 Splitsing bij het hertenkamp gaat u dan rechtsaf en dan door de tuinen van het park. 
18 U volgt het pad aan het eind van de tuin en komt vanzelf bij de speeltuin uit. 
19 Voor de speeltuin gaat u linksaf en volgt het pad langs de speeltuin. 
20 Einde pad gaat u rechtsaf en blijft u deze weg volgen en zijwegen negeren tot ....... 
21 verder bij regelnr. 31 
22  
23 Alternatief 3 
24  
25 Vervolg van Wandelrondje Kasteeldomein 9,8 km  regelnr. 48 
26 Indien u problemen heeft met het opgaan van een open stalen trap volg dan deze  
27 alternatieve route. 
28 Voor de trappen gaan we rechtsaf en houden links aan in de boomgaard.  
29 Bij blauw paaltje rechtsaf de weide in. (blauw) 
30 Pad volgen richting speeltuintje (rood) (rechts staat een houten gebouwtje) 
31 Bij speeltuintje linksaf omhoog. (rood) 
32 Op het Landal park aangekomen eerst rechtsaf en dan linksaf (rood) (2e weg) 
33 Y-splitsing linksaf (rood) 
34 Voor groot rood gebouw gaan we rechtsaf en terug naar de receptie. 
35  
36  
37 Alternatief 4 
38  
39 Vervolg van Wandelrondje Kasteeldomein 6,2 km  regelnr. 35 
40 Na de zebra oversteek gaan we rechtsaf en volgen deze weg en negeren de zijwegen 
41 totdat we ongeveer 50 m voor de “Berkelpoort” staan. De Berkelpoort is één van de 
42 stadspoorten uit mergelsteen opgetrokken. Links voor terras, van het ervoor liggende 
43 restaurant, gaan de trappen omhoog. Deze kiest u. [Van Meijlandstraat] [D’wingel] 
44 U gaat verder op de route bij regelnr. 42 
  
  
  
  
  
 Uitleg haken:  [naam straat leesbaar]  (aanwijzing) (kleuren zijn wandelpaaltjes) 

Wandelvereniging Vilt 



 WANDELRONDJE - KASTEELDOMEIN  Afstand 6,2 km (1 uur en 30 minuten) 
Deze wandeling vereist stevige wandelschoenen en gaat deels over onverharde paden. 

1 Tijdens deze wandeling is er horeca langs de wandelroute. 
2 Start bij de receptie van het park. Bij verlaten van de receptie rechtsaf. 
3 We verlaten het park door de hoofdingang en gaan rechtsaf over het troitoir. 
4 Bij uitrit (na 50m) linksaf oversteken en direct tussen grote stenen linksaf naar beneden. 
5 We volgen dit bospad. (paal met rode kop) 
6 Bij splitsing met trappen pad gaan we rechtdoor. (geel/rood) 
7 Splitsig met draaihekje ook rechtdoor verder naar beneden. 
8 Einde pad (over het veerooster) rechtsaf en direct weer linksaf. (geel/rood) 
9 Bij uitspanning “TIVOLI” rechtsaf voetpad naar “Broekhem” volgen. (geel/groen) 

10 Brug over de Geul en dan rechtsaf. (geel) 
11 Dit brede pad blijven volgen en bij Y-splitsing rechts houden. (geel) 
12 Einde pad bij kruisbeeld oversteken en rechtsaf. (links lopen op troitoir) 
13 Deze weg vervolgen en zijwegen negeren tot grote parkeerplaats. (geel) 
14 Bij de “zebra’ steken we over, gaan rechts lopen en vlak voor de parkeerplaats 
15      nemen we het voetpad rechtsaf langs de Geul en langs de parkeerplaats. 
16 Einde parkeerplaats, voetpad door het parkje volgen. 
17 Bij de fontein gaan we rechtdoor, dus niet naar de “Polfermolen”. 
18 Einde pad door het parkje rechtsaf. [Oranjelaan] 
19 Kruising rechtdoor langs de brandweergarage. 
20 Volgende kruising rechtsaf, brug over de Geul en bij de “zebra” linksaf oversteken. 
21 We gaan langs kasteel “Halder” en door ‘t poortje rechtdoor. We blijven de Geul volgen 
22 Op het Halderplein ook rechtdoor langs de nieuwe Geulpoort. (Geul blijven volgen) 
23 Ook op het Walram plein rechtdoor langs de Geul. 
24 Bij de sluis / vistrap in de Geul rechtsaf voetpad langs de Geul. 
25 Bij drukke weg aangekomen steken we bij de oversteekplaats over. 
26 Dan rechtdoor het voetpad gaan volgen. (groen) 
27 We blijven het pad langs de Geul volgen (groen/zwart) tot het bruggetje over de Geul. 
28 Dan het pad rechtdoor volgen naar het Geulpark. 
29 Splitsing rechtsaf. (richting Geulpark) We verlaten de Geul. (rood/groen/zwart) 
30 Splitsing bij bruggetje rechtdoor. (rood/groen/zwart)  Volgende splitsing ook rechtdoor. 
31 Y-splitsing rechts houden. (Geulpark) (zwart/groen/rood) 
32 T-splitsing na grote stenen linksaf. (groen/rood/zwart) 
33 T-splitsing linksaf en direct rechtsaf. We verlaten het Geulpark. 
34 Bij de drukke weg rechtsaf en rechts blijven lopen. 
35 Bij de zebra steken we over. De route die nu komt bevat steile trappen naar beneden. 
36 Ben u niet vertrouwt kies dan alternatief 4. 
37 Nu gaan we dan linksaf en nog een keer linksaf richting Sprookjesbos. [Sibbergrubbe] 
38 We gaan rechtsaf naar de ingang van het Sprookjesbos. Bij ingang aangekomen  
39  gaan we rechtdoor voetpad langs het hek. (Dus niet de trappen op) 
40 Splitsing rechtdoor langs het hek blijven lopen en dan trappen af. (let op zeer steil) 
41 Splitsing rechtdoor naar beneden. (zwart)   Beneden linksaf richting de “Berkelpoort”. 
42 Even voor de Berkelpoort linksaf trappen op langs de ruïne. (blauw) [D’wingel] 
43 Trap af, drukke weg oversteken bij de oversteekplaats en rechtsaf. 
44 Dan direct linksaf pad omhoog. (blauw) Bij blauw paaltje rechtsaf de weide in. (blauw) 
45 Pad volgen richting speeltuintje (rood) (rechts staat een houten gebouwtje) 
46 Bij speeltuintje linksaf omhoog. (rood) 
47 Op het Landal park aangekomen eerst rechtsaf en dan linksaf (rood) (2e weg) 
48 Y-splitsing linksaf (rood) 
49 Voor groot rood gebouw gaan we rechtsaf en terug naar de receptie. 
  
 Uitleg haken:  [naam straat leesbaar]  (aanwijzing) (kleuren zijn wandelpaaltjes) 

Deze wandeling kwam tot stand met medewerking van Wandelvereniging Vilt 



WANDELRONDJE – KASTEELDOMEIN  Afstand 9,8 km (2 uur en 30 minuten) 
Deze wandeling vereist stevige wandelschoenen en gaat deels over onverharde paden. 

1 Tijdens deze wandeling is er horeca langs de wandelroute. 
2 Start bij de receptie van het park. Bij verlaten van de receptie rechtsaf. 
3 We verlaten het park door de hoofdingang en gaan rechtsaf over het troitoir. 
4 Bij uitrit (na 50m) linksaf oversteken en direct tussen grote stenen linksaf naar beneden. 
5 We volgen dit bospad. (paal met rode kop) 
6 Bij splitsing met trappen pad gaan we rechtdoor. (geel/rood) 
7 Splitsig met draaihekje ook rechtdoor verder naar beneden. 
8 Einde pad (over het veerooster) rechtsaf en direct weer linksaf. (geel/rood) 
9 Bij uitspanning “TIVOLI” rechtsaf voetpad naar “Broekhem” volgen. (geel/groen) 

10 Brug over de Geul en dan rechtsaf. (geel) 
11 Dit brede pad blijven volgen en bij Y-splitsing rechts houden. (geel) 
12 Einde pad bij kruisbeeld oversteken en rechtsaf. (links lopen op troitoir) 
13 Deze weg vervolgen en zijwegen negeren tot grote parkeerplaats. (geel) 
14 Bij de “zebra’ steken we over, gaan rechts lopen en vlak voor de parkeerplaats 
15      nemen we het voetpad rechtsaf langs de Geul en langs de parkeerplaats. 
16 Einde parkeerplaats, voetpad door het parkje volgen. 
17 Bij de fontein gaan we rechtdoor, dus niet naar de “Polfermolen”. 
18 Einde pad door het parkje rechtsaf. [Oranjelaan] 
19 Kruising rechtdoor langs de brandweergarage. 
20 Volgende kruising rechtsaf, brug over de Geul en bij de “zebra” linksaf oversteken. 
21 We gaan langs kasteel “Halder”en door het poortje rechtdoor. We blijven de Geul volgen 
22 Op het Halderplein ook rechtdoor langs de nieuwe Geulpoort. (Geul blijven volgen) 
23 Ook op het Walram plein rechtdoor langs de Geul. 
24 Bij de sluis / vistrap in de Geul rechtsaf voetpad langs de Geul. 
25 Bij drukke weg aangekomen steken we bij de oversteekplaats over. 
26 Dan rechtdoor het voetpad gaan volgen. (groen) 
27 We blijven het pad langs de Geul volgen (groen/zwart) tot het bruggetje over de Geul. 
28 Linksaf over het bruggetje. Splitsing bij hertenkamp rechtdoor. (zie ook alternatief 2) 
29 Splitsing bij kasteeltuin rechtdoor en T-splitsing na het voetbalterrein rechtsaf. 
30 We passeren Kasteel Oost en blijven deze weg volgen en de zijwegen negeren tot 
31     u bij de calvarigroep “de drie beeldjes” komt. (groen/geel/rood) 
32 Dan gaan we rechtsaf over de brug over de Geul (rood/geel) en kunnen we de  
33     kastelen Genhoes en Schaloen goed bekijken. Bij de inrit van kasteel Schaloen 
34 Gaan we linksaf over de molentocht en langs de Heemtuin. 
35 Einde bomenlaan weg oversteken en rechtdoor. (geel) (let op drukke weg) 
36 Splitsing bij kapel rechtdoor (geel) en volgende splitsing rechtdoor onhoog het bos in. 
37 Kruising bospaden met trap rechtdoor. Splitsing met veldweg rechtsaf. (groen) 
38 Kruising met bank en kruisbeeld rechtdoor. (groen) 
39 Kruising bij camping de Linde rechtsaf. [Lokerstraat] Y-splitsing links. [Hemelrijkstraat] 
40 Ongelijke kruising rechtdoor. [Hemelrijkstraat] blijven volgen. 
41 Op de 5-sprong rechtdoor. [Torenweg] Kruising rechtdoor richting Sprookjesbos. (groen) 
42 Splitsing bij trap naar beneden rechtdoor. (blauw) 4-sprong sterk linksaf. (blauw) 
43 Splitsing in het bos rechtdoor richting steenkolenmijn. (rood/blauw)  
44 Splitsing bospad rechtdoor en op 4-sprong rechtdoor en helemaal omlaag. (rood/blauw) 
45 Bij de zebra steken we over en dan gaan we ook rechtdoor over de parkeerplaats. 
46 Bij het hutje gaan we het trapje op en omhoog. (blauw/rood) 
47 We lopen door de boomgaard richting achterhek van het Landalpark. (rood/blauw) 
48 Door draaihek en achteringang de trap op. (rood) (zie ook alternatief 3) 
49 We lopen langs het grote rode gebouw terug naar de receptie. 
  
 Uitleg haken:  [naam straat leesbaar]  (aanwijzing) (kleuren zijn wandelpaaltjes) 

Deze wandeling kwam tot stand met medewerking van Wandelvereniging Vilt 

 



WANDELRONDJE - KASTEELDOMEIN de CAUBERG  8,8 km  ca 2 uur 

START Kasteeldomein de Cauberg

RONDJE Kasteeldomein de Cauberg

Cauberg - Sibbe – Vilt - Cauberg 8,8 km

START Kasteeldomein de Cauberg

RONDJE Kasteeldomein de Cauberg

Cauberg - Sibbe – Vilt - Cauberg 8,8 km

 



WANDELRONDJE - KASTEELDOMEIN de CAUBERG  6,2 km  ca 1½ uur 

Cauberg - Valkenburg - Cauberg 6,2 km

RONDJE Kasteeldomein de Cauberg

START Kasteeldomein de Cauberg

Cauberg - Valkenburg - Cauberg 6,2 km

RONDJE Kasteeldomein de Cauberg

START Kasteeldomein de Cauberg

 



WANDELRONDJE - KASTEELDOMEIN de CAUBERG  9,8 km  ca 2½ uur 

Cauberg - Valkenburg – Sibbe - Cauberg 9,8 km

START Kasteeldomein de Cauberg

RONDJE Kasteeldomein de Cauberg

Cauberg - Valkenburg – Sibbe - Cauberg 9,8 km

START Kasteeldomein de Cauberg

RONDJE Kasteeldomein de Cauberg
 


