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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling komt u op plekjes waar u wellicht nog nooit 
gewandeld heeft. Via veldwegen wandelt u naar de buurtschap Honthem en de buurtschap Bruisterbosch. 
Dan struint u geruime tijd door weilanden van de Herkenradergrub, een mooi natuurgebied.  U loopt door  
weilanden omhoog en na 8,5 km komt u bij het uitzichtpunt “Eiland van Banholt” waar u prachtig 
panorama heeft. Hier staat ook een picknickbank, een mooie pauzeplek. U passeert het geologisch 
monument Banholter Grubbe en dan loopt u even Banholt binnen, waar u bij de Bresserie kunt pauzeren 
(14 km).  Met schitterend panorama loopt u omlaag en dan wandelt u op de terugweg over veldwegen en 
graspaden langs akkers en  weilanden.  Via leuk paadje komt u weer in Margraten bij de brasserie met mooi 
terras. Neem voor onderweg zelf proviand mee. U kunt de route inkorten tot 10,8km maar dan mist u wel 
het uitzichtpunt.  
 

Startpunt: Brasserie Josefien, Pastoor brouwersstraat 20A, Margraten. 
(Let bij parkeren op de blauwe zone! U kunt de hele dag parkeren in de Sprinkstraat of op de parkeerplaats 
gelegen tegenover het gemeentehuis/achterkant zorgcentrum. De grote parkeerplaats voor het gemeentehuis is 
met parkeerkaart). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,14 km  3.20 uur  58 m  133 m 
 

 
 

1056. MARGRATEN 14,1 km – 10,8 km 
 

1. Met de rug naar de ingang van de brasserie 
gaat u L. Meteen daarna aan de doorgaande weg 
voor de Margaritakerk, met links naast de deur 
het grote Christusbeeld (1925), gaat u L. Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong R (Pres. 
Kennedystraat) omhoog met rechts de  
Margaritakerk (1921-1922) waarvan de   kerktoren 
uit de 14e stamt en het koor uit de 15e eeuw. Aan 
de 4-sprong gaat u L (Margrietstraat/groen). Aan 
de T-splitsing voor de rij (nrs. 7 t/m 17) 
rijksmonumentale panden (19e eeuw) gaat u R 
(Hoenderstraat).  Negeer zijwegen en volg 400 m 
RD (Hoenderstraat) de licht dalende weg, die na 
150 m bij wegkruis overgaat in de Tichterweg. 
Aan de 4-sprong bij zitbank en Onze Lieve Vrouw 
van Banneuxkapel (1961) gaat u schuin L (geel) 
over veldweg.  
 

(Deze kapel is de voorkant van een gasstation. Het 
Mariabeeld is een huwelijksgeschenk van een vrouw 
in de buurt).  
 

Volg nu 1 km deze licht dalende veldweg RD.   

 

(U passeert na 200 m links het herinneringskruis aan 
Mat Wanders uit Margraten, beeldhouwer en 
ontwerper van beelden, die hier op  5–5-1991 
plotseling overleed).  
 

Boven  gaat u L (groen/rood) over het smalle pad  
met rechts van u afrastering.  
 

(Hier aan de veldweg ziet u rechts in de verte 
woningen in de buurtschap Klein Welsden).  
 

Aan het eind gaat u door het klaphek en ga dan R 
het smalle pad omlaag.  
 

(Als u de berm omhoog loopt en boven aan het 
fietspad L gaat, dan komt u na 200 m, bij de ingang 
van het Amerikaans kerkhof, waar 8301 soldaten 
begraven liggen, voornamelijk Amerikanen, die 

gesneuveld zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Zeker een bezoek waard).  
 

Even verder loopt u via het viaduct (denk aan uw 
hoofd) onder de doorgaande weg door en volg 
dan het smalle pad RD.  Beneden aan de 3-
sprong bij wegkruis, linde  en zitbank gaat u L/RD 
(groen) over de veldweg.    
 

2.  Aan de 3-sprong gaat u RD (zwart) over de 
asfaltweg. Vlak daarna aan de T-splitsing in de 
buurtschap Honthem gaat u L (zwart). Aan de 3-
sprong bij wegkruis gaat u R (zwart) omhoog 
richting Eckelrade. Aan de kruising bij zitbank, 
wegkruis, kapel van Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes (1924) en prachtig rijksmonumentale 
vakwerkhuis gaat u RD (zwart) omhoog verder 
richting Eckelrade.   
 

(Het huisje dat rechts naast de kapel staat is het 
bakhuis (’t bakkes) waar vroeger broden en vlaaien 
werden gebakken. In het laagste gedeelte bevindt 
zich de oven).  
 

Negeer  boven veldweg links. Vlak daarna aan de 
4-sprong bij wegkruis, staand tussen twee 
kastanjebomen, gaat u L de veldweg omlaag. 
Beneden aan de T-splitsing gaat u R  over het 
graspad/veldweg. Na 500 m gaat u aan de 3-
sprong bij ijzeren hek (ingang regenwaterbuffer) 
L de veldweg omhoog.  Na de volgende 500 m 
gaat u aan de smalle asfaltweg  bij zitbank en 
infobord L omhoog.  Boven loopt u de 
buurtschap Bruisterbosch binnen. Aan de T-
splitsing bij  Mariakapel (1949) en muurkruis gaat 
u R (zwart) omlaag.  Negeer bij groot muurkruis 
en grensteen van de voormalige gemeenten 
Gronsveld en Sint Geertruid zijweg links. Voorbij 
huisnr. 33 en bij wegwijzer gaat u aan de 3-
sprong L omhoog richting Banholt.  Boven aan 
de 4-sprong bij zitbank gaat u RD omlaag.  



(Hier bij zitbank heeft u mooi uitzicht over o.a. het 
Maasdal en op twee mijnsteenbergen in het 
Belgische Land van Herve).     
 

3. Let op! Na 200 m gaat u beneden bij 
picknickbank R en ga door het klaphek. Volg nu 
1,6 km het (gras)pad door het gebied dat   
Herkenradergrub (zie infobord)) wordt genoemd. 
Meteen daarna, aan het eind van de 
regenwaterbuffer, buigt het pad naar rechts en ga 
dan door het volgende klaphek. Na dit klaphek 
volgt u bij uitstroom van de regenwaterbuffer het 
pad RD langs de akker/graft. Via volgende 
klaphek volgt u RD het pad door het weiland. 
Voorbij haag loopt u in het volgend weiland en ga 
dan meteen L  richting klaphek met rechts van u 
een regenwaterbuffer. Na het klaphek loopt u RD 
door het lange smalle licht dalende weiland. Bij   
twee veeroosters steekt u de veldweg over en 
loop RD door het weiland.  
 

(Degene die 10,8 km loopt, gaat hier L de veldweg 
omhoog. Na 150 m. gaat u boven aan de T-splitsing 
L (blauw/geel) de veldweg omhoog. Ga dan verder bij 
**** in punt 5).  
 

Een eind verder passeert u links twee 
picknickbanken, een genietplekje en loop verder 
RD (Dus niet links omhoog) met rechts van u de 
volgende regenwaterbuffer. Na de regen-
waterbuffer loopt u RD door het volgende smalle 
weiland. (Links boven ziet u de spits van de St. 
Lambertus kerktoren In Mheer).   
 

4. Bij de volgende twee veeroosters gaat u L 
(rood/zwart) over de veldweg. Na 300 m gaat u 
aan de T-splitsing L (zwart) over de asfaltweg, die 
meteen naar rechts buigt. Negeer meteen 
grindweg links. Na 100 m gaat u bij bordje 
“Wandelen naar eiland van Banholt” L. Ga dan 
meteen R over de grasstrook langs het grote 
weiland/akker met rechts van u de asfaltweg.  (U 
loopt dus evenwijdig aan de asfaltweg).  Bij inrit van 
weiland loopt u RD langs de rand van het grote 
weiland/akker met rechts van u de bosrand. (U 
loopt dus nog steeds parallel aan de rechts gelegen 
asfaltweg). Na 250 m buigt het pad links langs de 
bosrand omhoog. Boven  aan de veldweg/ 
graspad gaat u R omhoog. Neem nu het eerste 
klaphek L en loop omhoog met links van u 
afrastering. Boven komt u bij picknickbank en het 
uitzichtpunt “Eiland van Banholt”, een fijne 
pauzeplek na 8,5 km. Het uitzicht is formidabel.  
 

(Vanaf links ziet u o.a. de krijtrotsen bij de sluis van 
Ternaaien aan het Albertkanaal, de Sint Petersberg, 
de kerk in Eckelrade en helemaal rechts ziet u de 
twee mijnsteenbergen in Waterschei/Genk).     
 

5.  Met uw rug naar de zijkant picknickbank gaat u 
L over het grindpaadje en u passeert meteen het 
Geologisch monument Banholter grubbe (zie 
infobord). Volg RD het dalende paadje en bij het 
volgende infobord “vuursteenwinplaats op de 
Bannneterheide” gaat u door het klaphek en ga 
dan L over de veldweg. Negeer veldweg links 
omhoog. Aan de doorgaande weg bij boomkruis 

gaat u L (blauw).  (Loop links van de weg).  Na 300 
m gaat u in Banholt L (Molenweg/blauw) de 
smalle asfaltweg omhoog.   
 

(Als u hier RD loopt en aan de 3-sprong R door 
Banholt omhoog loopt, dan komt u rechts van de kerk 
bij De Bresserie, een mooie pauzeplek met terras 
(400 m). Di. en wo gesloten). 
 

Boven voorbij loonbedrijf volgt u bij zitbank RD 
(blauw) de asfaltweg omlaag met schitterend 
panorama.  
 

(U bent hier op het “Eiland van Banholt”. Het “eiland 
van Banholt” was een eiland dat circa 2 miljoen jaren 
geleden  lag in het stroomgebied van de Oost- en 
Westmaas en dat gelegen was tussen Banholt en 
Ubachsberg. Dit is het hoogste punt binnen de 
gemeente Eijsden-Margraten.  
 

Hier op de Banholterheide staat nog achter de 
zitbank een restant van de voormalige korenmolen 
Banholt. Gebouwd in 1847 en door brand verwoest in 
1877. Daarna weer herbouwd. In 1936 zijn de 
activiteiten gestopt en in 1957 is de molen helaas 
grotendeels afgebroken).   
 

Beneden aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R 
(rood/blauw) over de brede veldweg. Aan de 3-
sprong gaat u RD (blauw/geel) de veldweg 
omhoog.  **** Na 500 m gaat u boven L  
(geel/blauw) de doorgaande weg omlaag. Vlak 
daarna gaat u bij zitbank R (geel/blauw) over de 
veldweg. Na 600 m gaat u aan de smalle 
asfaltweg R.  6. De asfaltweg wordt na 150 m een 
stijgende veldweg. Beneden aan de 3-sprong gaat 
u R (blauw/zwart) over de betonplatenweg.  Vlak 
daarna gaat u aan de 3-sprong bij veldkruis L 
(zwart) de holle weg omhoog.   
 

(Als u hier bij veldkruis R (blauw) over de smalle 
asfaltweg loopt, dan komt u na 100 m bij het grote 
kunstwerk “de galg van de heerlijkheid Mheer” met 
daarboven ronddraaiende kraaien. Hier staat ook een 
infobord en zitbank).   
 

Beneden aan de 4-sprong bij betonnen 
herinneringskruis gaat u L over de brede 
veldweg.   
 

(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 ruim 400 m gaat u aan de 4-sprong, met links 
een breed ijzeren hek, R over het graspad met 
links van u een meidoornhaag/greppel (afvoer 
regenwaterbuffer).  Na 750 m gaat u voorbij 
afsluitboom L de veldweg omhoog. Negeer 
zijpaadje links. Aan de 3-sprong bij bord “einde 
grondwaterbeschermingsgebied” gaat u L over 
het licht dalende graspad.  
 

(Rechts ziet u (afhankelijk van jaargetijde) de 
schietboom met kogelvanger van schutterij Sint 
Sebastianus (1541)).  
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Beneden aan de asfaltweg gaat u L. Na 100 m 
gaat u R (zwart) over de veldweg. 7.   Waar de 
veldweg naar rechts buigt, gaat u L  (zwart) het 
smalle pad omhoog gelegen tussen  haag en 
afrastering.  Steek boven bij het voormalige 
klooster van de Zusters van Onze Lieve Vrouw, 
waarin de meisjesschool was gehuisvest, de 

voorrangsweg over en loop bij wegkruis RD 
(Kerkpad) het tegel- voetpad omhoog. (Aan de 
voorkant van het voormalige klooster ziet u op de 
gevel een groot H. Hartbeeld (1911).  Aan het eind 
van het pad gaat u R en u komt weer bij Brasserie 
Josefien, de sponsor van deze wandeling, waar u 
nog iets kunt eten of drinken. 

 
Aan het pleintje bij de 78 m diepe  waterput (2e helft 19e eeuw) en de grote linde staat ook het beeldje van de 
“Sjötter”. Tegenover de “Sjötter” staan twee kunstwerken (boom met tekst en stoelen). Aardigheidje: Op 
kermismaandag na de schuttersmis lopen onder grote belangstelling de schutterij en de harmonie drie rondjes om 
de put. Daarna wordt het schuttersbier aangeslagen wordt het vieren van de kermis voortgezet.     

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.   

 

 

 


