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Een uitdagende wandeling met hellingen en prachtige vergezichten naar de krijtrotsen van de 
Bemelerberg. Boven op de berg heeft u een onvergetelijk uitzicht op Maastricht.  Trek er 4 uur voor uit. 
Neem zelf proviand mee.  In Bemelen ligt café Roemers voor een pauze. 
 

Startpunt: Café De Holle Eik,  Baron de Selysstraat 4,  Houthem. 
 

 
 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 16,59 km  3.50 uur  137 m  222 m 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.deholleeik.nl/
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90. HOUTHEM 16,6 km 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u L. Aan de T-
splitsing gaat u R.  
 

(U passeert bij huisnr. 18 de prachtige mergelwoning, 
de voormalige pastorie (1874)).  
 

Negeer zijweg rechts. Aan de T-splitsing bij de 
Gerlachuskapel (1870) gaat u L (Onderstestraat). 
Negeer zijweg rechts. Na 100 m bij huis no. 62 
(appartementen) gaat u R over de asfaltweg, die 
even verder een smal pad wordt.   
 

(Als u hier even links de inrit naar Adelante inloopt, 
dan ziet u rechts het bijzondere Ronald McDonald 
Huis. Dit McDonald Huis is het eerste in Europa dat 
verbonden is aan een revalidatiecentrum. Het 
gebouw is het eerste Nederlandse Hundertwasser 
project (Oostenrijkse kunstenaar/architect). Hier 
kunnen gezinnen met een gehandicapt kind vakantie 
vieren en toch gebruik maken van de noodzakelijke 
revalidatie).  
 

Negeer pad rechts. Aan de 3-sprong gaat u L 
(geel). Aan de volgende 3-sprong gaat u RD.    
 

(Rechts  ziet u hier de schietpaal met kogelvanger 
van de schutterij St. Martinus (1599)  uit Houthem en 
de voormalige parochiekerk St. Martinus (1785), nu 
kapel verzorgingshuis Vroenhof.. Links  ziet u de 
bijzondere toren van het Ronald McDonald Huis).  
 

Aan de 3-sprong bij brug gaat u L. Steek de Geul 
en dan de molentak van de Geul over.  
 

(De Geulhemmermolen en bijbehorende stuw zijn 
een rijksmonument. De huidige molen en woonhuis 
stammen uit 1768. Tot 1955 was de molen in gebruik 
als korenmolen (zie infobord). Kijk bij infobord ook 
even omhoog en u ziet een muurkruis met tekst).  
 

2. Aan de asfaltweg gaat u R. Waar meteen de 
doorgaande weg (Geulhemmerwerg) bij ANWB 
wegwijzer links omhoog buigt, gaat u RD 
(rood/blauw). Meteen daarna gaat u L 
(rood/blauw) de doodlopende asfaltweg omhoog, 
die bij verbodsbord een breed stijgend bospad 
wordt. Negeer zijpad links omhoog en zijpad 
scherp rechts omlaag. Meteen daarna gaat u bij 
afsluitboom R (blauw/geel-rood). Negeer meteen 
zijpad links omhoog  en blijf geruime tijd het 
slingerende pad boven in de boshelling RD 
(blauw) volgen. Na 700 m gaat u aan de 3-sprong 
bij afsluitboom L (blauw/geel-rood) omhoog. Het 
bospad wordt een asfaltweg en u loopt Berg 
binnen. 
   
3. Aan de T-splitsing gaat u R. Aan het pleintje 
gaat u weer R. Negeer bij zitbank zijweg links. 
Aan de Y-splitsing gaat u L. Negeer twee zijwegen 
links en loop RD (Schansweg). U passeert 
versboerderij De Schans. Circa 200 m verder gaat 
u aan de 4-sprong L over het ruiterpad gelegen 

tussen akker en  bosje. Steek de voorrangsweg 
over en ga RD (zwart) over de asfaltweg. De 
asfaltweg wordt een veldweg en even verder weer 
een smalle asfaltweg. Negeer zijpaden en blijf 
deze dalende rustige smalle asfaltweg 1.9 km RD 
(zwart) volgen.  
 

4. Beneden aan de 4-sprong gaat u L (roze/zwart).  
 

(Voor u ziet u hier de Sint Pietersberg en de tweeling 
torens van de Petrus en Banden kerk in Heer).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R   
 

(U passeert het herinneringskruis van Jef Geelen, die 
hier tijdens  werkzaamheden op zijn akker, door een 
verwarde man werd vermoord).  
 

Aan de 4-sprong gaat u L (roze/zwart) en volg nu 
geruime de veldweg door het mooie landschap. 
Na 1,3 km gaat u aan de 3-sprong R (zwart)  
 

(Bijna aan het eind van het pad passeert u links een   
zitbank, in de vorm een hoefijzer. Deze zitbank is hier 
geplaatst zodat mensen herinneringen kunnen 
ophalen aan een dierbare, die aan corona is 
overleden.  Lees ook even het gedicht van de 
Bemelenaar Guus Urlings. Zeker even doen wat in 
het gedicht staat. Op deze bijzondere genietplek, met 
uitzicht op de mergelwand,  staat (komt te staan) ook 
een zwaluwnestkast) 
 

5.  Aan de doorgaande weg in Bemelen loopt u bij 
“houten” huis RD (Bosweg) over de asfaltweg 
met rechts het gemeenschapshuis. 
 

(Als u wilt pauzeren, kunt u hier naar Gastrobar Die 
Twie  (150 m)  Ga hier dan R. Net voorbij het mooie 
Laurentius kerkje (1845), waterput en mei-den komt u 
bij het café met mooi voor- en  achterterras. Via de 
inpandige kapel is het mooie interieur van het kerkje 
te bezichtigen. Een gedeelte van de mergelstenen 
kerktoren dateert zelfs uit de 12e eeuw. De rest van 
de toren stamt uit circa 1350).  
 

De asfaltweg wordt een grindweg.  
 

(200 m verder bij zitbankje en draaihekje kunt u L 
naar de bijzondere Mariagrot lopen (50 m). Nog eens 
150 m verder passeert u links grotten in de 
Mettenberg. Hier hebben in de tweede helft van de 
negentiende eeuw mensen in gewoond).  
 

Aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank gaat u L 
over de brede asfaltweg. Negeer veldweg rechts. 
Aan de 3-sprong bij de gerestaureerde waterput 
en kalkoven “de Valk” gaat u L de asfaltweg 
omhoog. Volg nu 1,3 km de stijgende asfaltweg.  
Na 600 m maakt boven de weg een bocht naar 
links en dan naar rechts.  
 

(Vlak voordat de weg naar links buigt, staat bij 
zitbank een leilinde, die een gemeentelijk monument 
is.  
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De linde herinnert aan de onverzettelijke Sjang Heuts 
die hier woonde en weigerde zijn huisje te verlaten 
voor de mergelwinning. Ankersmit heeft deze weg 
met nutsvoorzieningen speciaal voor hem moeten 
aanleggen. Toen Sjang in 1987 kinderloos stierf is 
zijn woning meteen afgebroken. Bijzonder is dat 
Sjang in de mergelgroeve werkte). 
 

Hier boven ziet u rechts mergelgroeve ’t Rooth.  
 

(Het bedrijf Ankersmit Maalbedrijven in Maastricht 
won in deze groeve mergel, om deze vervolgens te 
verwerken tot hoogwaardige producten met 
toepassingen in de land- en bosbouw, de 
veevoederindustrie, de milieuzuivering en de 
industrie).  
 

6. Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de T-splitsing 
in de buurtschap Gasthuis bij ANWB-wegwijzer,  
herenhuis (1757) met het mooie klokkentorentje 
op dak, waterput “Musschenput” en 
Mariakapelletje hangend aan boom, gaat u R. 
 

(Kijk hier eens naar het bijzonder kruisje boven in de 
nok van het puthuisje.  
 

De naam Gasthuis komt van het gasthuis (rusthuis 
voor reizigers), dat het kapittel van Sint-Servaas uit 
Maastricht hier op het weiland achter de waterput 
had gevestigd. Het was gelegen aan de Romeinse 
heerbaan van Maastricht naar Aken. Het gasthuis 
werd voor het eerst in 1350 vermeld en brandde af 
op 15 augustus 1825.  
 

Het putwiel en de putrol van de Musschenput zijn nog 
aanwezig. De put is niet gedempt maar wel droog 
gevallen.  De put stamt uit circa 1350 en heeft een 
diepte van 40 m en mogelijk nog meer).  
 

Aan de 4-sprong bij twee wegkruisen gaat u L 
(Franse steeg).  
 

(Hier ligt café ’t Plateau, een leuke pauzeplek met 
mooi terras).  
 

Aan de Y-splitsing bij zitbank volgt u L (groen) de 
brede weg. Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u 
RD. Na ruim 300 m gaat u aan de volgende 4-
sprong L (geel/groen) over de veldweg. Aan de 3-
sprong bij zitbank gaat u L (geel/groen) omlaag. 
Negeer zijpaden en volg dit dalende pad geruime 
tijd RD. Beneden aan de T-splitsing gaat u L 
(rood/groen).  
 

(Een eindje verder passeert u bij mergelgrot een zgn. 
tuynheg. Zie infobord). 
   
7. Aan de 4-sprong bij zitbanken en infobord gaat 
u R (rood/zwart) omhoog.  
 

(Rechts op de helling ziet u de biologische wijngaard 
Bemelerberg). 
 

Let op! Na 100 m gaat u L het smalle pad schuin 
rechts steil omhoog en ga dan door het klaphek. 
Loop nu de Bemelerberg omhoog. (Een korte maar 
steile kuitenbijter) Boven voor zitbank gaat u R 
over het smalle pad met rechts grashelling.  
 

(Hier bij de zitbank heeft u  schitterend uitzicht. Voor 
u ziet u de Sint-Pietersberg. Links in de verte ziet u 
de kerktoren in Cadier en Keer. Beneden aan de voet 
van de berg ligt Bemelen met het prachtige Sint 
Laurentiuskerkje).   
 

Na het klaphek gaat u R over de veldweg. 
 

8. Aan de 3-sprong gaat u L (rood/zwart) over de 
veldweg, die even verder een rustige asfaltweg 
wordt, die u circa 1 km RD volgt. Aan de 
voorrangsweg in Berg gaat u R). Na 30 m gaat u 
bij  Mariakapel (1957) en rotonde L (Grote Straat) 
en u loopt Berg binnen. Waar  de doorgaande 
weg naar rechts buigt, gaat u RD (Achter de 
Hoven). (Hier ligt rechts café ’t Vöske, een mooie 
pauzeplek met terras). Negeer zijwegen en blijf de 
asfaltweg ruim 600 m RD volgen, die na 400 m 
voorbij wegkruis Schone Poel heet.  100 m 
verder, waar de asfaltweg doodlopend wordt, 
heet de weg Mussenput.  Voorbij het laatste huis 
(Mussenput 8) wordt de asfaltweg een dalende 
grind- bosweg. Negeer zijpaden en blijf 500 m RD 
de dalende grindweg door het hellingbos volgen. 
Beneden in Geulhem gaat u R over de asfaltweg. 
Meteen daarna aan de 3-sprong bij ANWB 
wegwijzer gaat u L.   
 

(Als u hier R de doorgaande weg omhoog loopt, dan 
komt u na 50 m links bij grotwoningen, de enige in 
Nederland. Ze  werden tot 1931 bewoond door 
blokbrekers. Zie infobord. De grotwoningen zijn 
jaarlijks met Kerstmis te bezoeken).  
 

9. Let op! Meteen naast café-restaurant de 
Geulhemmermolen gaat u L (geel/zwart/blauw) 
over het kasseienpad. Steek de twee Geularmen 
weer over.  Na bruggetje gaat u R (geel). Aan 3-
sprong gaat u RD (geel). Aan de T-splitsing gaat u 
R. Negeer zijpad links. Aan de asfaltweg gaat u L. 
Negeer zijweg links. Aan de 3-sprong bij de 
Gerlachuskapel gaat u R. Negeer zijweg links. Bij 
de volgende zijweg gaat u L.  
 

(U kunt ook nog even een bezoekje brengen aan de 
prachtige barokke St Gerlachuskerk uit 1720.  Loop 
dan hier RD. Waar de klinkerweg naar links buigt, 
loopt u R via het kerkhof naar de kerk waar u het 
prachtige barokke interieur kunt bezichtigen. U kunt 
dan ook een bezoek brengen aan de schatkamer van 
St. Gerlachus. en aan de bijzonder stiltekapel. Beslist 
doen. 
 

In de schatkamer staan o. a. kelken (17e/18e eeuw), 
een monstrans en de zilveren reliekbuste van 
Gerlachus. Aardigheidje: bij hun verblijf in hotel 
Chateau St Gerlach hebben de Rolling Stones, nadat 
ze een rondleiding door de kerk en de schatkamer 
hadden gekregen, een financiële bijdrage geleverd 
aan de reconstructie van het gezicht van de H. 
Gerlachus    
 

U komt weer bij het café, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt eten of drinken. 

 
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.   


