145 MARGRATEN 12,1 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Een wandeling over veldwegen met enkele hellingen door het prachtige Gerendal en het dorpje Scheulder
waar een café ligt om te pauzeren. Neem zelf proviand mee.
Gps afstand 12100 m, looptijd 2.30 uur en hoogteverschil 87 m.
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Startpunt: Parkeerplaats voor Eetcafé Chriske, Past.Brouwerstraat 7, Margraten (Bij de kerk).
(Let bij parkeren op de blauwe zone! U kunt de hele dag parkeren op de grote parkeerplaats gelegen tegenover het
gemeentehuis/achterkant zorgcentrum. De grote parkeerplaats voor het gemeentehuis is met parkeerkaart).

145 MARGRATEN 12,1 km
1. Met uw rug naar de ingang van eetcafé Chriske
loopt u rechts langs de ingang van de H.
Margarita kerk en ga dan meteen bij de
kunstwerken (boom met tekst en stoelen)
L
(Eijkerstraat/geel/blauw) de doorgaande weg
omlaag. Negeer alle zijwegen en blijf de licht
dalende Eijkerstraat RD volgen. Waar na 500 m de
doorgaande weg bij kapel naar links buigt, loopt
u bij kapel R (geel/blauw) over het klinkerpad met
links van u de kapel. (Dit is de kapel van O. L.
Vrouwe van Smarten (Mater Dolorosa). De kapel is
gebouwd in 1950 ter vervanging van een andere
kleine niskapel die thans in het Openluchtmuseum in
Arnhem staat). Steek de meteen daarna de
doorgaande weg met optische fietspaden over en
loop RD (Ijzerenweg/geel/blauw) over de smalle
asfaltweg richting Ijzeren en u verlaat de
bebouwde kom. Na 600 m gaat u aan de 4-sprong
in het buurtschapje Lammerdel bij grenspaal van
de gemeente Eijsden-Margraten en wegkruis RD
(geel/blauw). De weg heet nu Margraterweg. 50
meter verder gaat u R (geel/blauw) over de
veldweg.
2. Waar de veldweg naar rechts omhoog buigt,
gaat u L (geel/blauw) over het smal pad gelegen
tussen hoge beukenhaag en afrastering. (Rechts
ziet u de kerk van Scheulder). Steek de veldweg
over en loop RD (geel/blauw) over het smalle pad.
(U loopt hier over het Plateau van Margraten). Steek
dan de smalle asfaltweg over en loop verder RD
(geel). Aan de doorgaande weg gaat u L. Meteen
daarna aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u bij
verbodsbord R (Gorisweg/geel). (Hier staat links
van de weg bij het wegkruis een grenssteen van de
voormalige gemeenten Oud Valkenburg en Wijlre).
3. Aan de Y-splitsing gaat u L (geel-rood) over de
asfaltweg. De asfaltweg wordt voorbij boerderij
een veldweg. Volg nu geruime tijd deze veldweg
RD. Negeer veldweg links. Even verder passeert u
enkele bomen. Aan de Y-splitsing gaat u R over
het graspad. (Even verder daalt het pad en heeft u
rechts mooi uitzicht).
4. Aan de Y-splitsing aan de bosrand gaat u R de
holle weg omlaag. Beneden aan de asfaltweg gaat
u L (rood). Na 300 m gaat u scherp R over de
veldweg/pad, die u geruime tijd RD volgt. (Aan dit
pad staat een zitbank, een genietplekje). Via
stegelke (draaihekje) verlaat u het pad. Negeer

meteen bospad scherp links omhoog. Meteen
daarna gaat u L (rood) het 106 treden tellende
trappenpad omhoog.
5. Boven buigt het pad naar rechts. Een eindje
verder gaat u het korte trappenpad omhoog. Blijf
het pad boven door het bos RD volgen. Aan de Tsplitsing aan de bosrand gaat u R (rood). Dit
wordt een holle weg. Beneden aan de 3-sprong
gaat u R (rood). (U passeert een zitbank, een mooie
pauzeplek. Een eind verder passeert u de
werkschuur, administratiegebouw en schaapskooi
van Staatsbosbeheer Eenheid Zuid-Limburg). Aan
de 3-sprong bij wegkruis, waterput (1550) en witte
voormalige boswachterswoning (1841) gaat u L.
(Hier staat tegenover de boswachterswoning een
zitbank, een leuk genietplekje).
6. Even verder passeert u de orchideeëntuin.
(Deze is van 1 mei tot 1 juli geopend. U bevindt zich
hier in het hart van het Gerendal waar
Staatsbosbeheer ongeveer 240 hectare grond in
eigendom heeft. Het Gerendal is de plek in
Nederland waar de meeste planten- en diersoorten
voorkomen. De schapen, die u mogelijk in het
Gerendal ziet grazen zijn Mergellandschapen, een
oud schapenras). Let op! Vlak daarna gaat u L
(geel) het brede graspad, gelegen tussen
weilanden, omhoog. (Bijna boven heeft u bij zitbank
prachtig uitzicht). Blijf het pad, dat een aantal
haakse bochten maakt, langs de bosrand volgen.
(Voor u ziet u weer de H. Barbara kerk (1850) in
Scheulder).Via 4 draaihekjes komt u in een
weiland.
7. Loop RD omhoog richting volgende stegelke
nabij veestal (hier kan het soms modderig zijn).
Loop dan RD naar het volgende draaihekje. Aan
de asfaltweg voor de kerk gaat u R (geel). (Links
van de kerk ligt eetcafé ’t Scheulderheukske , een
leuke pauzeplek). Aan de 3-sprong bij groot H.
Hartbeeld beeld gaat u L (geel/Scheuldersteeg).
(Sinds 1969 staat het H. Hartbeeld op deze plek.
Daarvoor stond het van 1933 tot 1969 bij de pastorie
bij de kerk). Aan de 4-sprong loopt u RD over het
fietspad langs het fruitbedrijf en u verlaat de
bebouwde kom. Na 200 m gaat u L (rood) over de
veldweg. Negeer zijweg rechts (Karpendu). Neem
nu, na de gebouwen van de coöperatieve
Fruitveiling Zuid-Limburg te zijn gepasseerd, de
volgende asfaltweg R (Rabouw).

(Als u hier 70 m RD loopt, dan ziet u de bijzondere
eco-woning van plantenkwekerij Radder. De ecowoning is gebouwd met Franse eiken balken en de
tussenliggende vakken zijn opgevuld met een ruim
10 cm dikke leemlaag. De woning wordt verwarmd
met een in de kelder staande palletkachel en
zonnepanelen bedekken het “parasol dak”. Bij
Radder worden per jaar circa 1 miljoen biologische
potkruiden geteeld bestaande uit circa 70
verschillende soorten. Alle kruiden hebben het
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Europese Biologische keurmerk. Ieder kruid staat in
een ronde 13 cm pot). Aan de T-splitsing gaat u L.
8. Aan de voorrangsweg gaat u R over het
trottoir. Neem bij wegkruis de eerste weg schuin
R (Sprinkstraat) omlaag. Negeer alle zijwegen en
blijf RD lopen tot voor de kerk. Ga hier L en u
komt meteen weer bij het eetcafé, de sponsor van
deze wandeling, waar u binnen op het leuke
terras nog iets kunt eten of drinken.
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