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Een leuke dagtocht door het Heuvelland tussen 2 goede horecazaken, die het hele jaar geopend zijn. U 
kunt bij beide zaken starten of pauzeren. Vanuit Maastricht wandelt u eerst langs Huize St. Joseph en langs 
een kruiswegstatie omhoog naar de golfbaan Het Rijk van Margraten. Via de buurtschap Sint Antoniusbank 
komt u in Bemelen en beklimt u via een korte maar steile klim de Bemelerberg, waar u prachtig uitzicht 
heeft. Via graspaden en veldwegen wandelt u naar natuurgebied De Dellen en loopt u door het hellingbos 
omlaag naar Uitspanning De Nachtegaal.  U loopt door het bos omhoog naar het uitzichtpunt bij groeve 
Curfs en dan loopt u door het bos omhoog naar Berg en Terblijt. U wandelt langs natuurgebied 
Bemelerberg terug naar het knooppunt in Bemelen en via rustige veldwegen wandelt u naar Maastricht. Na 
veel regenval  kunnen sommige paden drassig zijn. Een wandelstok  is handig  bij het klimmen en dalen.   
 

Startadres: Parkeerplaats Hotel Restaurant In den Hoof, Akersteenweg 218, Maastricht.  
(Tegenover het restaurant is een openbare parkeerplaats). 
 

 
 

Startpunt: Uitspanning De Nachtegaal,  Gemeentebroek 6, Meerssen. (Start dan bij punt 6). 
(Tegenover het restaurant is een parkeerplaats). 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,62 km  3.50 uur  70 m  220 m 
 

 
 

                                         1087. MAASTRICHT-MEERSSEN 14,6 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het restaurant 
gaat u L. Meteen daarna gaat u scherp L (Pater 
Kustersweg). Vlak daarna aan de omgekeerde  
Y-splitsing gaat u RD (Pater Kustersweg). Aan de 
3-sprong voor Huize St. Joseph (1911-1912) gaat 
u L omhoog.  
 

(Het opvoedingsgesticht werd als Voogdij St. 
Joseph opgericht door Pater Kusters van de 
Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus. 
De Vereniging St. Joseph had als doel: de zorg voor 
verlaten, hulpbehoevende of verwaarloosde 
mannelijke personen van elke leeftijd m.n. jongeren. 
Vanaf 1982 heeft het klooster diverse andere functies 
gehad o.a. jeugdgevangenis).  
 

Negeer vlak daarna zijweg links.  Boven aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u L. Vlak daarna gaat u 
aan de 3-sprong R (roze) met rechts van u Huize 
Sint Gerlach.  
 

(Dit rijksmonument is in 1915 gebouwd als katholiek 
sanatorium voor drankzuchtigen).  
 

Steek de voorrangsweg over en ga R omhoog, 
over het fietspad. Na 250 m gaat u voorbij villa 
“Berg en Dal” (1912) en wijnkelder Sauters en bij 
huisnr. 11 L (roze/geel) de brede stenen trap 
omhoog.  
 

(Aan de overkant van de Rijksweg staat het 
voormalig klooster van de Zusters van 
Barmhartigheid (1903/nu woningen).  
 

Loop de onderdoorgang door en volg de  
grindweg omhoog.  
 

(U passeert enkele van de veertien staties (1892) die 
gebouwd zijn in de vorm van zeszijdige kapellen.  
 

Boven heeft u links mooi uitzicht over Maastricht.  
 

Beneden achter de lange betonnen zitbank ligt 
wijngaard Backerbosch.  
 

Rechts boven ziet u het Missiehuis/klooster (1891-
1893) van de Paters van de Sociëteit voor Afrikaanse 
Missiën (SMA). Het klooster werd in 1954 
grotendeels door brand verwoest en is in 1955 weer 
opgebouwd. Nu wordt het grotendeels gebruikt als 
verzorgingshuis).  
 

2. U komt bij de Lourdesgrot.  

 

(Deze is in 1892 gesticht is door de Franse pater G. 
Desribes.  
 

Links naast de Lourdesgrot staat de grafkapel (1900).   
Onder de kapel bevinden zich de graven van de 
eerste S.M.A. – paters, die in het klooster woonden. 
De laatste keer werd er iemand begraven in 1961. 

http://www.indenhoof.nl/
http://www.uitspanningdenachtegaal.nl/
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Daarna is boven in het park een missionarissen-

kerkhof aangelegd, dat nog steeds in gebruik is).  
 

Let op! Neem nu het pad R (geel/roze) naast de 
Lourdesgrot en loop verder langs de 
kruiswegstaties omhoog. Vlak na kruiswegstatie 
no. VIII (de eerste) gaat u L (geel/roze)  over het 
smalle pad. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat 
u L (geel/roze).  
 

(Links heeft u mooi zicht op de grafkapel).  
 

Negeer ingangen naar de golfbaan “Het Rijk van 
Margraten” en volg het pad gelegen tussen de 
golfbanen RD (geel/roze/geel-blauw).   
 

(Een eindje verder ziet u voor u in de verte de 
hooggelegen kerk in Berg en Terblijt).  
 

Bijna beneden aan de T-splitsing, na klaphek, 
gaat u L (geel/roze) verder omlaag. Steek 
beneden de asfaltweg over en loop RD over de 
veldweg.  Meteen daarna aan de 4-sprong bij 
veldkruis gaat u R (blauw) de veldweg omhoog. 
Negeer boven zijpad rechts omlaag. Aan de 
asfaltweg in de buurtschap Sint Antoniusbank 
gaat u R omlaag. Na ruim 50 m, waar de 
doorgaande weg naar rechts buigt, gaat u bij 
waterput en zitbank L (blauw) over de smalle 
asfaltweg, die bij huisnr. 16 A naar links buigt.  
 

(In de bocht naar links, heeft u rechts prachtig zicht 
op de grotten in de Mettenberg. Tot het einde van de 
19e eeuw hebben hier drie generaties van een familie 
in gewoond).  
 

Bij huisnr. 18 gaat u RD (blauw) over het smalle 
pad.  
 

3. Boven aan de asfaltweg gaat u R omlaag.  
 

(Links (nr. 27) passeert u de rijksmonumentale 
Hoeve Sint Antoniusbank (17e eeuw/huidige vorm 1e 
helft 19e eeuw).  
 

Tegenover deze hoeve ligt een 
appartementencomplex (no. 42/eind 19e eeuw) dat 
verschillende functies heeft gehad namelijk klooster, 
hotel, gezellenhuis van de Staatsmijnen en 
opleidingscentrum).  
 

Negeer zijweg links (De Steeg) omhoog en u loopt 
Bemelen binnen. U passeert enkele 
rijksmonumentale voormalige boerderijen.  
 

(O.a. de twee grote carréhoeves nr.14 (1845) en nr. 5 
(circa 1750).  
 

Aardigheidje: In de rijksmonumentale woning nr. 7  
(toen bed & breakfast) heeft de huidige koning 
Willem Alexander en koningin Maxima met hun drie 
dochters in 2010 enkele dagen gelogeerd).      
 

Aan de T-splitsing bij  waterput en mei-den gaat u 
R (geel/blauw) omlaag.  
 

(U kunt vlak voor de waterput R de brede trap naar 
de kerk omhoog lopen. Boven voor de ingang van het 
mooie Sint Laurentiuskerkje (1845), groot muurkruis  
en bij twee grafkelders (1887 en 1899) gaat u R.  
 

Een gedeelte van de mergelstenen kerktoren, die 
hoorde bij de vorige kerk, dateert uit de 12e eeuw. De 
rest van de toren stamt uit circa 1350.  
 

Meteen daarna gaat u L en kunt u via de inpandige 
kapel het mooie interieur van de kerk bezichtigen.  
 

Rechts ziet u de in 1880 herbouwde  pastorie. 
 

Loop nu verder langs de zijkant van de kerk waar 
tegen de muur enkele oude grafstenen staan.  
 

Aan het einde van de kerk, bij de oude grafsteen van 
de protestant Willem Jacob Hesselt van Dinther 
(1754-1819) o.a. burgemeester van Bemelen, die 
hier tussen vier kadasterpaaltjes (4,5,8) in ongewijde 
grond begraven ligt, gaat u L met links van u zijkant 
van de kerk.  
 

Bij twee zitbanken gaat u R (St. Laurentiuspad) de 
smalle klinkerweg omlaag. Hier heeft u bij zitbank 
mooi uitzicht op de prachtige mergelwand van de 
Bemelerberg). Beneden aan de doorgaande weg  
gaat u R).  
 

Aan de 4-sprong bij de met hout beklede woning 
gaat u RD (zwart/groen/roze). Vlak daarna gaat u 
bij wegkruis L (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).  
 

Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing, bij 
Mariakapelletje aan boom, L (zwart/groen/rood). 
Aan de kruising, bij infobord en zitbanken, gaat u 
RD (zwart/rood) de veldweg omhoog.  
 

(Achter het grote infobord staat een  “tuynheg”, een 
gevlochten haag. Rechts op de helling ziet u de 
biologische  wijngaard Bemelerberg. 
 

Let op! Na 100 m gaat u schuin L het smalle pad 
steil omhoog en ga dan door het klaphek. Loop 
nu de Bemelerberg omhoog. (Een korte maar steile 
kuitenbijter. Als u het te steil vindt, loop dan 
zigzaggend de heuvel omhoog). Na 70 m gaat u 
boven bij zitbank RD over het pad langs de 
helling.  
 

(Hier heeft u bij de zitbank schitterend uitzicht. Hier 
ziet u o.a. van links naar rechts in de verte de 
kerktoren in Cadier en Keer, de St. Pietersberg en de 
bijna 80 m hoge rode  kerktoren van de St. Janskerk 
aan het Vrijthof in Maastricht.  
 

Beneden ziet u het mooie Sint Laurentiuskerkje  en 
de grote stal van paardenfokkerij met dressuurbaan 
van Katharina Offel Sporthorses.  
 

De kuil achter de zitbank is in de jaren dertig van de 
vorige eeuw door jongens van Bemelen gegraven en 
werd door hen gebruikt als wielerbaan. Als voorbeeld 
gold de toenmalige wielerbaan in Maastricht). 
 

Het pad langs de helling buigt bij klaphek naar 
rechts met links weer mooi uitzicht. 
 

(U passeert de zitbank t. h. a. de veel te jong 
gestorven moeder  Vivi.)  
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(Een eindje verder passeert de zitbank ter 
herinnering aan de 77 jarige, oud aardrijkskunde 
leraar, Peer de Win die van 1984 tot zijn dood op 16 
nov. 2016 schaapsherder was op de Bemelerberg. 
Hij heeft  erg veel gedaan voor het behoud van het 
Mergelland schaap, een oud ras dat bijna was 
uitgestorven).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong bij volgende zitbank 
gaat u RD.  
 

(Hier heeft u alweer prachtig uitzicht over het in het 
Maasdal gelegen Maastricht (Mestreech, dat neet 
breid mer laank is (niet breed maar lang is).  
 

Na 400 m maakt het pad een bocht naar links en 
dan naar rechts. Aan de 3-sprong gaat u RD over 
het brede graspad.    
 

4. Na ruim 300 m gaat u aan de T-splitsing R 
(zwart) de veldweg, die een asfaltweg wordt, 
omhoog. Steek schuin rechts de voorrangsweg 
over en ga RD (ruiterroute) over het smalle pad 
met links een meidoornhaag en rechts twee 
regenwateropvangbassins. Steek de smalle 
asfaltweg over en loop bij uitstroom van 
regenwater RD (rr.) over het bredere pad, dat u 
circa 500 m volgt.  Aan de volgende smalle 
asfaltweg gaat u R omhoog. Na 100 m gaat u bij 
afsluitboom L (blauw/geel-blauw) de grindweg 
omlaag. Beneden  voorbij verbodsbord gaat u 
door het klaphek en loop RD (geel/blauw) het pad 
omhoog met rechts van u afrastering van de 
voormalige Curfs groeve.  
 

(U loopt hier door het natuurgebied De Dellen, 
waarvan een klein gedeelte soms als militair 
oefenterrein wordt gebruikt).  
 

Negeer boven bospad scherp links en even 
verder passeert u een zitbank.  
 

(Hier ziet u rechts weer de kerktoren van de  
Monulphus en Gondulphuskerk (1933) in Berg).  
 

Blijf het pad RD (geel-rood) volgen  met rechts 
van u nog steeds de afrastering van de groeve. 
Aan de 3-sprong bij zitbank en groot grasveld 
gaat u L (geel-blauw) over het grindpad met links 
van u het grote grasveld.   
 

(Mogelijk komt u op het groot grasveld of in het bos 
grazende Galloway runderen tegen). 
 

Negeer voorbij groot grasveld zijpad rechts. Aan 
de  3-sprong gaat u RD omlaag. (U verlaat hier de 
wandelmarkeringen).   
 

5. Let op! Na 100 m gaat u boven, tegenover  links 
staand  mountainbikepaaltje (geel plaatje met  rode 
driehoek), R over het pad, dat na bladerenval  

slecht te zien is. (U loopt dus niet RD tot aan de 
100 m verder gelegen 4-sprong). Na 20 m loopt u bij 
links gelegen poel met kroos RD over het pad dat 
nu goed zichtbaar is. Aan de 3-sprong gaat u L 
met rechts van u de steile boshelling. Na 50 m 
gaat u scherp R het bospad omlaag dat even 
verder  naar links buigt. Aan de 3-sprong loopt u 
RD verder omlaag. Beneden gaat u R over de 
smalle asfaltweg.  
 

(Links stroomt een molentak van de Geul genaamd ’t 
Geulke, waaraan de Oliemolen (circa 1800) en de 
Rothemer molen (1850) lagen).  
 

U komt bij Uitspanning De Nachtegaal, sponsor 
van deze wandeling, waar u in de leuke 
uitspanning of op het grote terras iets kunt eten 
of drinken.   
 

6. Met uw rug naar de ingang van De Nachtegaal 
gaat u R over het terras en ga dan L over de 
smalle asfaltweg. Meteen daarna gaat u aan de 
omgekeerde Y-splitsing bij zitbank RD 
(Gemeentebroek) over de doodlopende weg. Na 
100 m gaat u R (blauw/groen) het bospad 
omhoog. Meteen daarna, bij afsluitboom, gaat u L 
over het smalle bospad met links beneden de 
asfaltweg. Vlak daarna aan de ongelijke 4-sprong 
gaat u RD het bospad omhoog, dat later een hol 
stijgend bospad wordt. Negeer zijpad links 
omlaag en volg RD het stijgende bospad. Na  
250 m gaat u boven aan de 3-sprong bij groot 
infobord L en bij breed verzinkt stalen hek gaat u 
door het klaphek. Volg nu het brede pad met 
rechts van u de afrastering van de circa 40 
hectare grote voormalige groeve Curfs, waar van 
1930 tot 2009 kalksteen (mergel) werd gewonnen. 
Negeer na 400 m stalen brug links.  
 

(Meteen daarna komt u bij het uitzichtpunt van de 
groeve. waarin u mogelijk Nederlandse landgeiten 
ziet lopen De groeve wordt sinds 2009 beheerd door 
de stichting Het Limburgs Landschap).  
 

Volg verder het pad RD langs de afrastering.  
 

(Na circa 30 m kunt u L een paadje inlopen naar een 
mooie poel).  
 

Negeer beneden zijpad scherp links omlaag. 
Boven, waar het pad naar links buigt, gaat u R de 
85 treden tellende en 30 m hoge stalen trap 
omlaag en volg dan RD het dalende verharde 
bospad.  
 

7. Beneden aan de T-splitsing bij zwerfstenen 
gaat u R het verharde pad omhoog met rechts de 
groeve. Na 200 m gaat u aan de 3-sprong bij 
afsluitboom RD (blauw) verder omhoog. Na bijna 
200 m loopt u boven Berg binnen. Aan de  
T-splitsing gaat u R. Vlak daarna gaat u aan de  
4-sprong, bij grasveld met grote staande 
zwerfsteen en zitbank, RD (Schone Poel). Meteen 
daarna aan de volgende 4-sprong bij wegkruis 
gaat u verder RD (blauw). Voorbij huisnr. 30 gaat 
u L (Hofpad) over de klinkerweg/voetpad.  Aan de 
T-splitsing gaat u R.  Waar de doorgaande weg 
naar rechts buigt, gaat u bij waterput (zie infobord) 
en zitbanken L (blauw/rood). Aan de 4-sprong 
voorbij Falcon Radio en bij leuke huis 
“Hubertushof” (nr.3) gaat u R (Kleinstraat) over 
de doodlopende weg.  Steek via oversteekplaats 
de voorrangsweg over en loop RD 
(geel/groen/rood) over de asfaltweg die bij 
verbodsbord en gsm-mast een dalende holle 
veldweg wordt. Beneden aan de kruising bij bord 
“Bemelerweg” en houten hekken gaat u R 
(rood/geel).   
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Negeer zijpaadjes en volg de licht dalende veld- 
bosweg geruime tijd RD, door de mooie natuur.  
 

(Na 400 m, bij inrit van weiland, passeert u rechts 
een herdenkingskruis. Op 1-8-1942 werd hier door de 
Duitsers een Vickers-Wellington vliegtuig met RAF-
vliegers neergehaald. Op het gedenkplaatje staan de 
namen van de vijf jonge omgekomen sergeants.  
 

Even verder passeert u links een zitbank.  
 

Ruim 100 m verder passeert u links de voormalige 
met een spijlenhek afgesloten Koeleboschgroeve. 
Van 1600 - 1900 werden hier door blokbrekers 
mergelstenen gewonnen. Van 1937 - 1959 werd de 
groeve gebruikt voor het telen van  champignons. Nu 
is het een overwinterplaats van vleermuizen).  
 

8. Na 750 m loopt u beneden, meteen voorbij de 
uitstroom van regenwaterbuffer “Koelbosgrub”, 
aan de 3-sprong RD (wit-rood) door de holle weg.   
 

(Deze holle weg kan na veel regenval op sommige 
plaatsen modderig zijn. Rechts heeft u op enkele 
plaatsen mooi zicht op mergelgrotten).  
 

Na 500 m gaat u aan de kruising bij infobord en 
zitbanken RD. (U bent hier al geweest). Aan de  
3-sprong bij wegwijzer gaat u RD (roze/zwart) 
over de asfaltweg, die meteen een veldweg wordt.  
 

(Hier heeft u rechts weer uitzicht op de prachtige 
mergelwand van de Bemelerberg. 
 

Links boven ziet u de grote stal van de 
paardenfokkerij met dressuurbaan van Katharina 
Offel Sporthorses.    
 

Even verder bij klinkerstrook kunt u links naar een 
zitbank lopen).   
 

Na 1,3  km steekt u de smalle asfaltweg over en 
loop RD over de veldweg. Aan de 4-sprong gaat u 
L.  Steek de doorgaande weg over en ga schuin L 
(roze) over de veldweg. Aan 3-sprong gaat u R 
(Tomberveldweg) over het asfaltpad met rechts 
van u het sportcomplex van V.V. Scharn.  Aan de 
3-sprong gaat u RD en u komt bij restaurant In 
Den Hoof, sponsor van deze wandeling, waar u 
binnen of op het terras iets kunt eten of drinken. 
U kunt de wandeling natuurlijk ook afsluiten met 
een lekker etentje. Elke week is er o.a. een ander 
weekmenu.

 

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.   

 


