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Deze wandeling heeft weinig hoogteverschil omdat u op een hoogvlakte loopt.  U loopt op veldwegen 
tussen akkers en boomgaarden en u passeert leuke dorpjes als Honthem en Bruisterbosch. 
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Startpunt: Parkeerplaats voor Eetcafé Chriske Past.Brouwerstraat 7, Margraten (Bij de kerk). Geopend: 
Dagelijks vanaf 11.00 uur, dinsdag gesloten. Tel: 043-4581475. 
 

 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,33 km  2.20 uur  60 m  78 m 
 

 
 

50. MARGRATEN 10,3 km 
 

1. Met de rug naar de ingang van het eetcafé gaat u 
R en ga dan meteen weer R (Pastoor 
Brouwersstraat). Vlak daarna bij verkeerspiegel 
gaat u R (Hoenderstraat).  
 

(Rechts (no 2) passeert u het  voormalig 
gemeentehuis van de voormalige gemeente Margraten 
(tot 1982). Links (nrs. 7 t/m 17) passeert u de 
rijksmonumentale woningen uit de 19e eeuw). 
 

Negeer zijwegen en blijf deze weg, die na 250 m  
een dalende weg wordt en dan Trichterweg heet, 
RD volgen  Na 500 gaat u tegenover Bernhardlaan 
bij zitbank en Mariakapel  L (geel) over de veldweg.  
 

(Deze kapel, toegewijd aan O. L. Vrouw van Banneux, 
is gebouwd tegen achter liggend gasstation. Het beeld 
was een huwelijksgeschenk van een vrouw in de 
buurt).  
 

2. Negeer zijpaden en blijf deze veldweg 1,6 km RD 
volgen. 
 

(U passeert na 200 m. links het herinneringskruis aan 
Mat Wanders uit Margraten, beeldhouwer en 
ontwerper van beelden, die hier op 9-5-1991 plotseling 
overleed. Het laatste gedeelte van deze veldweg  is 
een mooie holle weg).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (groen) de asfaltweg 
omhoog. 
   
3. Steek vlak daarna bij wegkruis en gedenkteken 
aan hier verongelukte jonge motorrijder de 
voorrangsweg over en loop RD de veldweg 
omhoog. Aan de 4-sprong gaat u RD (wit) omlaag  
met rechts van u de afsluiterlocatie Blankenberg 
van de Gasunie. Steekt beneden bij stenen 
wegkruis en hoger staande zitbank de asfaltweg 
over en loop RD (wit) de veldweg met rechts een 
meidoornhaag omhoog. 
 

(Rechts ziet u Domein Blankenberg <1381. Het 
domein omvat Hoeve Blankenberg en Huize (kasteel) 
Blankenberg (1825)).  
 

Negeer zijpaden en blijf de veldweg RD volgen.  
 

(Boven aangekomen ziet u voor u de H. Bartholomeus 
kerk in Eckelrade).  
 
4. Na 900 gaat u beneden aan de asfaltweg R 
omlaag. Vlak daarna aan de 4-sprong bij wegkruis 
en zitbank loopt u RD. Meteen daarna gaat u L 
(blauw) over de licht  stijgende veldweg, die u 
geruime tijd RD volgt. Na ruim 800 m gaat u aan de 
kruising bij wegkruis L (geel) over de smalle 
dalende en stijgende smalle asfaltweg, die u 1,5 
km RD volgt. (U loopt hier over het Plateau van 
Margraten). 
   
5. Boven  aan de T-splitsing bij  Mariakapel (1949) 
en muurkruis in de buurtschap Bruisterbosch gaat 
u R. Na 100 m meteen voorbij huisnr. 19 gaat u bij 
groot muurkruis L.  
 

(Hier staat op de hoek een grenssteen waarop de 
namen van St-Geertruid en Gronsveld zijn vermeld. 
Hier lag dus de grens tussen beide toenmalige 
gemeenten).  
 

De asfaltweg wordt een veldweg. 
 

6. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R (geel/zwart) 
over de holle stijgende weg.  
 

(Even verder passeert u rechts in de berm een grote 
dassenburcht).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (zwart). Vlak daarna bij 
houten veldkruis type vliegermodel gaat u R 
(blauw) de asfaltweg omhoog.  
 

(100 m verder passeert u links de galg van de 
heerlijkheid Mheer met daarboven ronddraaiende 
kraaien. Zie infobord bij zitbank).  
 

Neem nu de eerste veldweg scherp L (geel).  
 

(Voor u ziet u de H. Margaritakerk in Margraten). 
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7. Beneden aan de kruising bij stenen 
herinneringskruis gaat u R (geel) de smalle 
asfaltweg omhoog.  
 

(Hier heeft vlakbij in de 18e eeuw een galg gestaan, 
waaraan zeker twee zogenaamde bokkenrijders op 6 
sept. 1776 zijn opgehangen wegens vermeende 
deelname aan deze bende. Het waren Anthoon 
Overkoorn, op het kruis abusievelijk Overkorn 
genoemd en Leonard Eijssen. Ter herinnering aan dit 
gruwelijke feit is dit betonnen wegkruis in 1991 
geplaatst).  
 

Na 100 m passeert u links bij zitbank de galg (“a 
gen galling”) van de Heerlijkheid Margraten, een 
voormalige gerechtsplaats. (Zie infobord) Negeer 
boven veldweg rechts en blijf de licht stijgende  
asfaltweg RD (geel)  volgen.  
 

(Boven heeft u bij wegkruis en zitbank links mooi 
uitzicht over Margraten o.a. op de H. Margaritakerk).  
 

Aan de 4-sprong bij zitbank en wegkruis gaat L 
(blauw) over de veldweg, die u bijna 1 km RD volgt. 
Negeer zijpaadje links.  
 

 

8.  Aan de Y-splitsing gaat u R (blauw/zwart).  
 

(U passeert links de schietboom met kogelvanger van 
schutterij Sint Sebastianus (1541) uit Margraten).  
 

Aan de asfaltweg gaat u L omlaag. Negeer veldweg 
links. Neem nu de eerste veldweg R (zwart). Vlak 
daarna, waar de veldweg naar rechts buigt, loopt u 
RD (zwart) het graspad omhoog gelegen tussen 
een haag en afrastering. Steek boven bij het 
voormalige klooster van de Zusters van Onze 
Lieve Vrouw, waarin de meisjesschool was 
gehuisvest, de voorrangsweg weer over en loop bij 
wegkruis RD (Kerkpad) het betegelde voetpad 
omhoog. 
(Aan de voorkant van het voormalige klooster ziet u op 
de gevel een groot H. Hartbeeld (1911)).  
 

Aan het einde van het pad gaat u L en u komt weer 
bij eetcafé Chriske, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen in het authentiek 
ingericht café of op het leuke terras de wandeling 
met een hapje en drankje kunt afsluiten. 
 
 

  
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.   


