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Tijdens deze heuvelachtige wandeling tussen 2 horecazaken wandelt u o.a. over een leuk pad naar de top 
van de Bemelerberg, een van de mooiste uitzichtpunten van Zuid-Limburg. Dan loopt u langs mooie 
bosranden en door het bos Bundersberg naar de buurtschap Klein Welsden.  Via veldwegen komt u in de 
buurtschap Gasthuis bij Café ’t Plateau waar u kunt pauzeren. De terugweg loopt langs Camping Mooi 
Bemelen en via o.a. het natuurgebied Bemelerberg terug naar Berg en Terblijt en u komt bij restaurant ’t 
Vöske met mooi terras. U kunt ook starten in Gasthuis en pauzeren in Berg en Terblijt. Start dan bij punt 4. 
 

 
 

Startadres:  Restaurant ’t Vöske, Grote Straat 8,  Berg  en Terblijt. Tel: 043-8521995. Geopend: Woensdag 
t/m zondag van 11.00 tot 22.00 uur.  (Links van het café is een grote parkeerplaats).  

 

  
 

Startpunt: Café ’t Plateau, Gasthuis 2, Bemelen. Start bij punt 4.  U mag parkeren op de grote parkeerplaats 
tegenover het café. 

 
 

1250. BERG EN TERBLIJT – GASTHUIS 11,4 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het restaurant 
gaat u L en volg de doorgaande weg, die meteen 
naar links buigt. Steek voorbij zitbanken en 
platanen links van de rotonde met kunstwerk via  
oversteekplaats RD de doorgaande weg 
(Rijksweg) over en ga R over het trottoir met links 
het tuincentrum.  
 
(Het kunstwerk omvat 4 roestige stalen ringen als 
eenheid van de 4 kernen Berg, Terblijt, Vilt en 

Geulhem).  
 

Negeer zijwegen en loop RD over het fietspad.  
 

(Een eind verder passeert u het memoriekruis aan de 
14 jarige Bentho Mortiaux, die hier bij het oversteken 
van de weg om het leven kwam).  
 

Na 400 m gaat u voorbij km paaltje  6,2 bij 
verbodsbord L (zwart) de smalle asfaltweg 
omhoog, die een dalende veldweg wordt. Na 150 
m gaat u bij bordje “Bemelerweg” L over het pad 
met rechts de bosrand en links een 
laagstamboomgaard. Na 250 m gaat u aan de 3-
sprong RD over het brede graspad, dat een eindje 
verder een bocht naar links en dan naar rechts 
maakt. Waar het pad na 500 m bij zitbank links 
omhoog buigt, gaat u R/RD over het graspad.  
 

(Hier bij zitbank heeft u prachtig uitzicht over 
Maastricht (Mestreech) o.a. op de bijna 80 m hoge 
rode kerktoren van de St. Jan aan het Vrijthof).  
 

Vlak daarna passeert u een zitbank ter 
herinnering aan de 77 jarige Peer de Win.  
 

(Deze oud aardrijkskunde leraar, was van 1984 tot 
zijn dood op 16 nov. 2016 schaapsherder op de 
Bemelerberg. Hij heeft  heel veel gedaan voor het 
behoud van het Mergellandschaap, een oud ras dat 
bijna was uitgestorven).  
 

Loop RD over het graspad met rechts doorkijkjes 
met mooi uitzicht over Maastricht.  
 

(Even verder passeert u de zitbank t. h. a aan de 
jong gestorven moeder Vivi). 
 

Na klaphek gaat u L over het paadje met rechts 
van u de steile grashelling. Bij de boven op de 
Bemelerberg staande zitbank, een van de mooiste 
plekjes in Zuid-Limburg, heeft u alweer 
schitterend uitzicht.   
 

(Hier ziet u o.a. van links naar rechts in de verte de 
kerktoren in Cadier en Keer en de  St. Pietersberg.   
 

Bemelen ziet u het mooie Sint Laurentiuskerkje 
(1845) en de 8 m hoge megastal van de 
paardenfokkerij met dressuurbaan.  
 

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).   
 

Voorbij de zitbank loopt u RD de steile helling 
links langs een alleenstaande eik omlaag (loop 
langzaam en voorzichtig).   
 

2. Bijna beneden gaat u door het klaphek en 
meteen daarna gaat u R (rood/zwart) de veld- 
grindweg  omlaag.  

http://www.restaurantvoske.nl/
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Aan de 4-sprong bij infobord en zitbank gaat u 
RD (rood/zwart/groen/roze) over de smalle 
asfaltweg.  
 

(Kijk hier ook even naar de bijzondere “tuynheg”, 
vlechthaag, achter het infobord. Links op de helling 
ziet u de biologische wijngaard Bemelerberg).  
 

In Bemelen gaat u aan de 3-sprong, bij 
Mariakapelletje aan notenboom, RD. Aan de 
doorgaande weg bij wegkruis gaat u R 
(roze/groen/zwart).  
 

(Hier aan het pleintje staat het met mergel gebouwd 
voormalig gemeentehuis met lagere school (1858)).   
 

Aan de 4-sprong  bij de met hout beklede woning 
gaat u bij infobord L (Bosweg/zwart/groen/ 
geel/blauw) over de smalle asfaltweg, die een 
grindweg wordt.  
 

(Als u hier RD over de doorgaande weg loopt en 
meteen daarna L het klinkerpad omhoog loopt, dan 
komt u bij het St. Laurentiuskerkje. Via de inpandige 
kapel (ingang rechts van de hoofdingang) kunt u het 
mooie interieur van het kerkje bekijken.  
 

Boven bij de kerk staat een zitbank waar u mooi zicht 
heeft op de prachtige mergelwand van de 
Bemelerberg).  
 

Negeer na 300 m bij zitbankje draaihekje en 
trappenpad links omhoog naar Mariagrot en blijf 
de grindweg RD langs de bosrand volgen. 
 

(De bijzondere Mariagrot in de mergelwand, die in 
het voormalig kloosterpark van het vlakbij gelegen 
voormalige klooster staat, is zeker een bezoekje 
waard. Bij de grot staat ook een zitbank.  
 

De route volgend passeert u  200 m verder links 
grotten in de Mettenberg. Tot het einde van de 19e 
eeuw hebben hier drie generaties van een familie in 
gewoond).  
 

Aan de brede asfaltweg bij zitbank gaat u  L 
(geel/groen).   
 

3. Vlak daarna bij regenwaterbuffer Bowie en bij 
verbodsbord gaat u R (geel) over de veldweg. Na 
bijna 400 m, vlak voor zitbank, gaat u L via het  
trappenpad het bospad omhoog. Negeer 
zijpaadjes en volg dit mooie pad 1,2 km RD boven 
door het bos gelegen op de Bundersberg.  
 

(Na 300 m passeert u een zitbank. Hier ziet u 
afhankelijk van jaargetijde tussen de bomen door 
Cadier en Keer.  
 

Bijna aan het eind van het pad passeert u links de 
volgende zitbank, een genietplekje. De extra 
versteviging  (betonmat) onder aan de afrastering is 
geplaatst om de wilde zwijnen uit de groeve  te 
houden). 
 

Aan de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer en met 
links het herinneringskruis aan  pater J. Coolen 
loopt u RD (groen/rood) over de asfaltweg met 
optische fietspaden en links een hoge haagbeuk 
richting Klein-Welsden. Na 500 m loopt u bij 
wegkruis de buurtschap Klein-Welsden binnen. 
150 m verder vlak voor grote loods gaat u L (geel) 

over de klinkerweg, die een  grind- veldweg 
wordt. (U loopt hier over het Plateau van Margraten). 
Steek bij  lindeboom, zitbank en wegkruis de 
smalle asfaltweg over en loop RD (rood) over de 
grindweg.  
 

(De linde is van oudsher (1850/1860) de 
markeringsboom tussen de buurtschappen Klein 
Welsden en ’t Rooth. Er wordt ook gezegd dat deze 
linde geplant is door de troepen van Napoleon. Of dat 
waar is….).  
 

Na 200 m gaat u L over de veldweg.   
 

(Rechts ziet u de van Tienhovenmolen (1855). Even 
verder heeft u rechts mooi zicht op de kerk in Berg en 
Terblijt).   
 

Na 800 m komt u bij café ’t Plateau, sponsor van 
deze wandeling, een mooie pauzeplek met mooi 
terras.   
 

4.  Met uw rug naar de ingang van Café ’t Plateau 
steekt u de doorgaande weg over en loopt u bij 
wegkruis RD (Franse Steeg/groen) over de licht 
dalende asfaltweg. Aan de ruime 3-sprong bij 
zitbank gaat u L (groen). 200 m verder gaat u aan 
de 4-sprong bij wegkruis en ijzeren hek met twee 
pilaren L (groen) over de veldweg. Negeer 
zijpaden en blijf de veldweg geruime tijd RD 
volgen.  
 

(Na 300 m passeert u Resort Mooi Bemelen).  
 

Let op! Na 1 km, circa  10 m voor de doorgaande 
weg, het stenen herinneringskruis aan Petrus 
Kicken (1867), lindeboom en  zitbank  gaat u R 
over het (gras)pad langs de meidoornhaag en 
akker en met voor u de kerk van Berg en Terblijt. 
250 m verder meteen voorbij klaphek en 
picknickbank, een fantastisch plekje, buigt het 
pad via trappenpad naar rechts. 
 

(De picknickbank staat aan het geliefde wandelpad 
van de rasechte Bemelenaren Jean Dreessen en 
Wiel Pittie.  
 

U heeft hier prachtig uitzicht over het natuurgebied 
Bemelerberg, dat in het bezit is van de Stichting Het 
Limburgs Landschap. De hellingen worden sinds 
1979 begraasd door een kudde Mergellandschapen 
en enkele geiten om zo een open landschap te 
behouden).  
 

Een eind verder buigt het pad links langs de 
bosrand omlaag.  
 

5. Beneden, na trappenpad, gaat u L over het 
grindpad. Na bijna 400 m gaat u aan de 3-sprong 
bij de uitstroom van de regenwaterbuffer 
Koelboscggrub R (rood/geel) omhoog. Negeer 
zijpaadjes en blijf geruime tijd de licht stijgende 
bosweg RD door de mooie natuur volgen.  
 

(Na 150 m passeert u rechts de 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.  
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Even verder passeert u rechts een zitbank.  
 

Na ruim 300 m passeert u links bij inrit van weiland 
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, die 
op  de militaire begraafplaats Jonkerbos in  Nijmegen 
begraven liggen.    
 

Alleen sergeant Broley overleefde de val en bracht 
de rest van de oorlog door als krijgsgevangene in 
Duitsland). Het vliegtuig was, met honderden andere 
toestellen, op weg naar Düsseldorf).  
 

Na 750 m gaat u aan de 4-sprong bij bord 
“Bemelerberg en houten hekken RD de veldweg 

omhoog met links boven voor u de Monulphus en 
Gondulphuskerk in Berg en Terblijt.   Aan de 
asfaltweg, zitbank, draaihekje en twee brede 
ijzeren hekken gaat u L (geel) de grindweg 
omhoog en na 300 m loopt u boven Berg en 
Terblijt binnen.  Steek de doorgaande weg  over 
en loop RD (geel) over het klinkerpad gelegen 
tussen muur en haag. Aan de asfaltweg gaat u L 
(Valkenburgerstraat). Negeer zijwegen.  Na 250 m 
komt u voorbij Radio Falcon, waterput (zie 
infobord), grote lindeboom en de grote 
parkeerplaats bij restaurant ’t Vöske, sponsor van 
deze wandeling, waar u 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.   


