22 BEMELEN 12,9 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Een rustige mooie wandeling langs akkers, weilanden en open velden.
GPS-afstand 12900 m, looptijd 2.40 uur en hoogteverschil 81 m.
Startpunt: Parkeerplaats Hotel Bergrust, Bemelerberg 6, Bemelen.
U mag gratis gebruik maken van de parkeerplaats van het hotel. Een consumptie wordt dan na afloop wel
gewaardeerd. (In het winterseizoen (nov. t/m mrt.) is de brasserie alleen open van vrijdag t/m zondag. In januari en
februari is de brasserie gesloten).
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22 BEMELEN 12,9 km
1. Met de rug naar de ingang van het hotel steekt
u schuin rechts de doorgaande weg over en loopt
u het smalle pad omlaag. U heeft hier meteen
prachtig uitzicht. (Rechts ligt het voormalige “Hotel
Mooi Limburg”, dat verbouwd is tot twee woningen).
Negeer zijpad links. Beneden aan de asfaltweg
gaat u L (groen) omlaag en u loopt Bemelen
binnen. Negeer bij wegkruis zijweg rechts
(Molenweg).
(Hier aan het pleintje staat een rijksmonumentaal uit
mergelblokken opgetrokken gebouw (1858). Dit is het
voormalig gemeentehuis met lagere school en
onderwijzerswoning. Bemelen was tot aan de
herindeling in 1982 één van de kleinste gemeenten
van Nederland).
Aan de 4-sprong bij de met hout beklede woning
gaat u R over de smalle asfaltweg. (Voor u ziet u
de Bemelerberg met zijn mooie mergelwand. Even
verder ziet u links boven de 8 m hoge omstreden
mega stal van paardenfokkerij met dressuurbaan van
manege Katharina Offel. De paardenstal wordt ook
wel de paardenkathedraal van Bemelen genoemd).
Aan de T-splitsing gaat R (roze) over de veldweg.
Aan de 4-sprong bij infobord gaat u RD
(groen/rood/rood-wit).
(Achter het grote infobord staat een “tuynheg”, een
gevlochten haag. Links op de helling ziet u de
biologische wijngaard Strober. De wijn van deze
wijngaard is te koop bij Vers Voordeel Vaessen in
Bemelen. U loopt nu door het natuurgebied
Bemelerberg. Dit natuurgebied is in het bezit van de
Stichting Het Limburgs Landschap. De hellingen
worden sinds 1979 begraasd door een kudde
Mergellandschapen, waarin sinds 2018 ook enkele
geiten meelopen, om zo een open landschap te
behouden. De bremstuiken, die schapen niet lusten
en dus laten staan, vinden de geiten juist een
delicatesse: zij vreten wat de schapen bij het grazen
laten staan).
De veldweg wordt voorbij de volgende tuynheg
(zie infobordje) een holle weg. Aan de 3-sprong bij
uitstroom van regenwaterbuffer gaat u R
(geel/groen) het holle bospad omhoog. Negeer
alle zijpaden en volg het pad geruime tijd RD.
Boven aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L
(rood-wit). (Links heeft u mooi uitzicht over
Maastricht). Meteen na herberg de Bonte Haan
(no. 62) gaat u L de veldweg omlaag. (Rechts heeft
u mooi uitzicht op de met mergelsteen gebouwde
Sint Monulphus en Gondulphuskerk (1933) in Berg
en Terblijt). Beneden aan de 4-sprong gaat u R
(groen).

2. Aan de T-splitsing gaat R over de asfaltweg.
Let op! Na 20 m gaat u schuin R het smalle
paadje omhoog. Boven aan de 4-sprong in de
buurtschap Terblijt bij de rijksmonumentale met
mergelsteen gebouwde carréboerderij uit 1881 en
wegkruis gaat u RD over de asfaltweg. Aan de
volgende 4-sprong gaat u L (groen/geel) over de
veldweg langs de laagstamboomgaard. (Na 100 m
(10. m voorbij ingang laagstamboomgaard) passeert
u rechts aan de rand van de fruitplantage een
hagelkruis. Dit zou volgens de legende moeten
dienen om onweer- en hagelschade tegen te gaan.
Afhankelijk van jaargetijde is dit soms slecht te zien).
3. Aan de kruising bij wegkruis en meet- en
regelstation “Bemelen” van de Gasunie gaat u RD
(groen). Aan de T-splitsing bij wegkruis met de
bijzondere tekst in het buurtschap Wolfshuis gaat
u L (groen).
(Voor u ziet u de van Tienhovenmolen. Deze
windmolen, type bovenkruier, uit 1855 is de enige
Nederlandse molen die vrijwel geheel uit
mergelblokken is opgebouwd).
Neem nu bij wegkruis de eerste veldweg R
(groen). Aan de 3 sprong gaat u R (blauw/groen/
rood). Meteen daarna gaat u L (blauw) de veldweg
omlaag. (Na circa 250 m, waar de veldweg naar
rechts buigt, passeert u links het leefgebied van de
korenwolf (zie infobordje)). Aan de Y-splitsing gaat
u L (blauw) de veldweg omhoog. Neem nu (voor
de buurtschap Groot Welsden) het eerste pad R
(geel). Beneden aan de T-splitsing gaat u L (rood)
de asfaltweg omhoog. Boven aan de 3-sprong
gaat u scherp R over de asfaltweg. (Rechts ziet u
de buurtschap Klein Welsden).
4. Aan de 6-sprong gaat u R (geel/rood) over de
asfaltweg. Na 50 m gaat u L (geel/rood) over de
smalle asfaltweg. Negeer bij zitbank en veldkruis
graspad rechts omhoog. De smalle asfaltweg
wordt een veldweg. Aan de 3-sprong gaat u R
(rood/groen) langs de bosrand. Waar de weg/pad
bij zitbank naar links buigt, negeert u zijpaden
rechts omhoog. Negeer zijpaadje links. Negeer
stijgend bospad schuin rechts. Let op! Meteen
hierna gaat u R het brede pad omhoog. U komt bij
het geologische monument de Julianagroeve.
(De Julianagroeve is een mergelgroeve met een
imposante, enkele tientallen meters hoge wand. In
deze groeve is de zeldzame roofvogel de Oehoe
waargenomen, één van de grootste uilensoorten ter
wereld. Ook is hier de langste vuursteen (8 m)
gevonden, die ooit ter wereld is gevonden. De palen,
die in de groeve ziet staan, zijn broedstoven voor het
vliegend hert).

Blijf het smalle pad RD volgen en even verder
komt u langs het geologisch monument “groeve
Koeberg”. Beneden aan de bosweg gaat u R. Aan
de asfaltweg bij oude waterput (1912) en
afbeelding van Maria aan boom gaat R. Meteen
daarna gaat u L (groen).
5. Negeer alle zijpaden en blijf de veldweg met
rechts het hellingbos bijna 1 km RD volgen. (U
passeert twee zitbanken, twee genietplekjes). Aan
de brede asfaltweg gaat u L (geel/groen). Vlak
daarna aan de 4-sprong bij zitbank gaat u bij
verbodsbord R (geel/blauw/roze) over het brede
pad langs de bosrand van het hellingbos. (Na 300
m passeert u rechts grotten in de Mettenberg. Hierin
e
e
hebben in 2 helft van de 19 eeuw drie generaties
van een familie gewoond). 200 meter verder gaat u
bij zitbankje R via het draaihekje het brede
trappenpad omhoog richting Mariagrot. (Links ziet
u hier bij zitbank een groot wit gebouw. Dit gebouw
e
(eind 19 eeuw) heeft verschillende functies gehad
namelijk klooster, hotel, gezellenhuis van de
Staatsmijnen en opleidingscentrum. Nu is het een
luxe appartementencomplex). 50 meter voor de
Mariagrot gaat u L over het pad door de bosrand
met links een weiland. (Als u hier RD loopt, dan
komt u bij de bijzondere Mariagrot, waar enkele
zitbanken staan).
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Na 200 m buigt het bospad rechts omhoog.
Boven na trappenpad gaat u R verder omhoog.
Na bijna 100 m buigt het pad links verder omhoog
en nog een eindje verder buigt het pad weer links
(nog even) omhoog. Omlaag lopend gaat u aan de
3-sprong RD verder omlaag. Beneden buigt het
pad naar rechts en volg dan het pad gelegen
tussen de mergelrotsen omhoog. (Deze holle weg
(pad), lokaal bekend onder de naam “ Romeinse
e
weg”, maakte tot het midden van de 19 eeuw deel
uit van de hoofdroute van Maastricht naar Aken).
Negeer zijpad steil rechts omhoog en loop verder
RD over het smalle pad. Aan de T-splitsing gaat u
het bredere pad R omhoog. (Na 50 m passeert u
rechts het ongevalskruis van J.W. Sleypen, die hier
op 5 febr. 1889 met paard en kar verongelukte).
Negeer trappenpad rechts omhoog. Meteen
daarna gaat u L de asfaltweg omlaag en komt
weer bij hotel Bergrust, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het terras met
mooi uitzicht nog iets kunt eten en drinken.
(Hotel Begrust was het eerste hotel in Bemelen
(1928). In de beginjaren was er geen stromend
water. Dit moest gehaald worden beneden bij de put
in het dorp. Met het water werden de lampetkannen,
die op de kamers van de gasten stonden, gevuld).

Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl
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