
 

Afdaling Brakkeberg 

Aan het einde van deze weg aan de linkerkant ligt het in Engelse stijl opgetrokken Kasteel 

Geulzicht waar journalist Jean Nelissen tot 1982 woonde. Nu is het een kasteelhotel in het 

Geuldal in de bossen aan de rand van natuurgebied Ingendael. 

 

Na afdaling Brakkeberg linksaf richting Geulhemmerberg 

Deze splitsing noemt men de 'Hennie Kuiper Allee'. Kuiper sneed hier de weg af in de AGR van 

1982. Hiermee kon hij een paar meters terugwinnen op de kopgroep nadat hij met een platte 

band had moeten lossen. De bewoners hebben er een onofficieel straatnaambordje 

opgehangen. 

 

Voet Geulhemmerberg      

Aan de voet van de berg liggen de Geulhemmergroeve, 

de grotwoningen en een schuilkapel. Deze grotwoningen  

zijn nog tot 1931 bewoond geweest. Bewoners waren de  

blokbrekers, mensen die dag in dag uit grote blokken mergel 

zaagden. Momenteel zijn deze blokbrekers nog actief, alleen 

wordt de gewonnen mergel niet meer voor de bouw, maar  

voor restauratiedoeleinden gebruikt. De Geulhemmergroeve is 

alleen voor groepen op aanvraag te bezoeken. 

 

Rotonde afdaling Rasberg naar Maastricht 
Het kunstwerk op de rotonde is een cultuurhistorische herinnering aan de oude kernen van 

Berg, Vilt, Geulhem en Terblijt. Het kunstwerk is opgebouwd uit vier ringen van cortenstaal met 

daarop een viertal platen waarop de vier cultuurhistorische kenmerken van de kernen worden 

uitgebeeld. 

 

Afdaling Rasberg naar Maastricht 
Vanaf hier een prachtig uitzicht op Maastricht. Wijngoed Lenoire heeft in 2020 op  de Rasberg 

met de eerste 300 wijnstokken het fundament voor haar wijngaard gelegd. 

 

Bemelen 

In het dorp Bemelen wonen rond de 550 mensen. Centraal staat 

de Sint-Laurentiuskerk met mergelstenen toren, een populaire 

trouwlocatie. Ook wel te herkennen aan de mei-den, die jaarlijks 

aan het begin van de zomer geplant wordt om vruchtbaarheid af 

te roepen. 

 

Bemelerberg        

Onderaan de Bemelerberg vallen de stijle mergelwanden vanuit  

het Maasdal naar boven op. De Bemelerberg is 0.9 kilometer  

lang en overbrugt 46 hoogtemeters met een gemiddeld  

stijgingspercentage van 4,5%. Een vaste waarde in de Amstel  

Gold Race en met de vaste bewegwijzering 365 dagen per jaar  

te beklimmen. 

 

Plateau na de Bemelerberg 

Hier rijden de renners het Plateau van Margraten op. Aan de  

rechterkant ligt Groeve 't Rooth, tot 2017 werd hier mergel  

gewonnen. Bekend van Flikken Maastricht. Er zijn nog altijd  

veel fossielen te vinden.  



 

Sibbe 

Aan de rechterkant van de rotonde ligt Het Sibberhuuske, een kasteelhoeve en rijksmonument 

gelegen aan de rand van het dorp Sibbe-IJzeren, de woonplaats van oud wielrenner Huub 

Harings. Sibbe kende vele topsporters als inwoners. Ook Jan en Ger Harings, broers van Huub, 

waren wielerprofessionals, wielrenner Rob Ruijgh woonde er toen hij 20e werd in de Tour de 

France en zelfs de wereldkampioen schaatsen Harm Kuipers heeft jarenlang in IJzeren 

gewoond. Aan de linkerkant van de rotonde bevindt zich de ingang van het grotbiken in de 

mergelgrotten van Valkenburg. De temperatuur in de grotten is het hele jaar door constant, 

dus de omstandigheden zijn altijd gelijk. De grotten van Valkenburg zijn groeves waaruit 

mergel wordt gewonnen. De groeve van Valkenburg is de grootste toegankelijke groeve van 

Europa in zijn soort.  

 

Afdaling Daalhemmerweg 

Aan de rechterkant van de weg ligt Mergelrijk, een grot met 

Mergel- en Zandsculpturen en waar je zelf ook een 

mergelkunstwerk kunt maken. Na Mergelrijk passeren de renners 

de Steenkolenmijn. Dit is de allerlaatste steenkolenmijn van 

Nederland. Daarna volgt rechts de ingang van de Fluweelengrot, 

1 van de oudste gangenstelsels van Zuid-Limburg. Daarboven ligt 

de Kasteelruïne, Nederlands enige hoogteburcht sinds 1050 uit de 

tijd van de ridders en de jonkvrouwen. En in 1672 opgeblazen door 

Stadhouder Willem III.  

 

Voet Cauberg 
Aan de voet van de Cauberg bevindt zich de Gemeentegrot. In 

de Gemeentegrot - een vele kilometers lang gangenstelsel onder 

de befaamde Cauberg - herinnert een galerij van 

wandschilderingen aan vorige succesvolle WK-edities en aan 

andere wielerspektakels in Valkenburg. Zoals twee aankomsten 

van de Tour de France, de Amstel Gold Race en diverse 

Nederlandse en Internationale kampioenschappen. 

Handtekeningen onder de speciale plaquettes van de winnaars 

ontbreken niet en zijn voor de eeuwigheid “gegrift” in de 

mergelwanden. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een 

lange wielerhistorie. Al in 1938 werd de eerste tekening vanwege 

het WK op de weg vereeuwigd in de ‘Wielergalerij van de 

Gemeentegrot’.  

 

Cauberg 

Als het in Nederland over fietsbergen gaat dan wordt eigenlijk meteen de Cauberg genoemd. 

En terecht, want deze wereldberoemde berg was reeds in menig wielerwedstrijd 

scherprechter. WK’s, Amstel Gold Races of de Tour De France werden op deze heuvel beslist. 

Tijdens het laatste WK werd de beroemde Cauberg omgedoopt tot de "Hill of Fame" waar de 

vele wereldkampioenen op de Cauberg met een koperen tegel in het trottoir zijn vereeuwigd. 

In tegenstelling tot wat gedacht wordt is de Cauberg echter niet de zwaarste beklimming in 

Zuid-Limburg. De Cauberg heeft uiteindelijk een lengte van net geen kilometer en een 

gemiddeld stijgingspercentage van 6.5%. Het hoogteverschil van 51 meter zorgt echter zeker 

voor verzuurde benen. De Cauberg is gelegen aan de voet van het gezellige fietsstadje 

Valkenburg met zijn terrasjes en attracties. De berg spreekt daarom zeker het meest tot de 

verbeelding. Hoe dan ook, de Cauberg is de must voor iedere wielrenner in Zuid-Limburg. 

 


