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Tijdens deze heuvelachtige wandeling, wandelt u via o.a. een veldweg en mooi pad naar het prachtige 
terras van de golfbaan Het Rijk van Margraten en dan loopt u via mooi natuurgebied naar de Stiltetuin 
Spirituele Bevrijding die u kosteloos kunt bezichtigen van vrijdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur. 
Andere tijden zijn ook mogelijk, op afspraak met de coach Mano.  U wandelt naar een Mariagrot, een plekje 
voor bezinning en dan loopt u door de hellingbossen omhoog. U loopt door een rotsachtige Schlucht en 
dan daalt u af naar Bemelen.  U klimt de Bemelerberg omhoog en dat wordt beloond met een van de 
mooiste uitzichten van Zuid-Limburg. Op de top staat een zitbank en u wilt hier niet meer weg. Aan het 
einde kunt u nog naar Gastrobar Die Twie lopen bij de kerk.  Als u de Bemelerberg niet wilt beklimmen kunt 
u de versie van 5 km lopen maar dan mist u wel het mooie uitzicht.  
 

Startpunt: Openbare parkeerplaats voor Gemeenschapshuis, Oude Akerstraat 52, Bemelen. Start bij punt 1.  
 

Startpunt: Spirituele Stiltetuin, Zwarteweg 1, Bemelen. (geen parkeergelegenheid). Start bij punt 3. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,20 km  1.30 uur  54 m  124 m 

 
  

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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1476. BEMELEN 6,2 km – 5 km

1. Van de parkeerplaats loopt u terug naar de 
doorgaande weg. Ga dan L en ga dan meteen 
schuin L  het klinkerpad omhoog naar de kerk.   
 

(Boven bij zitbanken heeft u schitterend uitzicht op de 
mergelwand van de Bemelerberg waar u straks nog 
op de top staat).   
 

Bij de ingang van het mooie Sint Laurentiuskerkje 
(1845), groot muurkruis en bij twee grafkelders 
(1887 en 1899) gaat u R de brede trap omlaag.  
 

(Als u hier bij de ingang RD loopt en dan meteen L 
gaat, dan kunt u via de inpandige kapel het mooie 
interieur van de kerk bezichtigen. Door het aansteken 
van een kaarsje draagt u bij aan het onderhoud van 
de kerk. Voor u ziet u de in 1880 herbouwde  
pastorie.  
 

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.  
 

Rechts naast de voorgevel bevindt zich de grote 
grafsteen van M. Soiron (1748–1834), de 
stadsbouwmeester van Maastricht en wellicht ook de 
ontwerper van de huidige kerk).  
 

Beneden gaat u L (Sint Laurentiusstraat) de 
asfaltweg, door het oude gedeelte van Bemelen, 
omhoog.    
 

(Als u hier R gaat en bij de waterput L, komt u 
meteen rechts bij Gastobar Die Twie, voor een kop 
koffie.  
 

De route volgend passeert u enkele 
rijksmonumentale panden o.a. de twee grote 
carréhoeves nr. 5 (circa 1750) en nr.14 (1845). 
Aardigheidje: In de rijksmonumentale woning nr. 7, 
tegenover 14  (toen bed & breakfast), heeft de 
huidige koning Willem Alexander en koningin Maxima 
met hun drie dochters in 2010 enkele dagen 
gelogeerd.  De voormalige boerderijtjes nr. 11 en 13 
dateren uit de 18e eeuw)  
 

Aan de 3-sprong bij plaatsnaambord Sint-
Anthoniusbank en bij wit appartementencomplex 
gaat u R  (De Steeg) omhoog.   
 

(Dit wit gebouw (eind 19e eeuw) heeft verschillende 
functies gehad, namelijk klooster, hotel, gezellenhuis 
van de Staatsmijnen en opleidingscentrum.  
 

De route volgend ziet u boven links de grote 
rijksmonumentale carréhoeve St. Antoniusbank (17e 
eeuw), waarvan de huidige vorm dateert uit de 1e 
helft van de 18e eeuw).   
 

Aan de 3-sprong gaat u RD.  Meteen daarna  aan 
de 4-sprong bij wegkruis met belerende tekst  
gaat u bij verbodsbord L (blauw/geel) over de 
veldweg.   
 

(Rechts heeft u mooi uitzicht over Maastricht o.a. op 
de tweelingtorens van de Petrus Bandenkerk (1905) 
in het stadsdeel Heer en op de hoge tv-toren in de 
wijk Daalhof.  
 

Een eindje verder passeert u links een wel heel 
bijzonder “volkstuintje”).   
 

Aan de 4-sprong bij veldkruis gaat u RD. Steek 
meteen daarna de asfaltweg over en ga L 
(roze/geel) het pad omhoog. Vlak daarna gaat u 
aan de 3-sprong R (geel/roze) via klaphek het 
pad, gelegen tussen twee beukenhagen, omhoog.   
 

(U loopt hier tussen de golfbaan door. Bijna boven 
aan het einde van de beukenhaag heeft u rechts 
prachtig uitzicht o.a. weer op Maastricht).  
 

2. Boven bij breed ijzeren hek gaat u L het 
verharde pad omhoog over het golfterrein 
genaamd Het Rijk van Margraten. Aan de  
3-sprong gaat u R omhoog. Vlak daarna aan de 
volgende 3-sprong gaat u L omhoog. Meteen 
daarna bij het schitterende terras gaat u R.  Aan 
de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna, aan de  
3-sprong, RD en meteen daarna, bij ingang van 
de Golfshop, gaat u R over de klinkerweg. Voor 
de grote parkeerplaats gaat u L over de asfaltweg 
met rechts het witte gebouw de Driving Range 
(oefenplek) en links het hoogstgelegen 
hockeyveld (Hockeer) van Nederland. Via hek 
verlaat u het golfterrein en volg RD de weg met 
rechts het sportcomplex van de V.V. Keer.   
 

(Bij de ingang van het hockeycomplex ziet u links in 
de verte de kerk in Berg en Terblijt).  
 

Aan de T-splitsing, uitgang sportaccommodatie, l 
gaat  R over de asfaltweg met rechts de 
voetbalvelden van V.V. Keer.  Na 150 m, circa 20 
m voorbij het plaatsnaambord Cadier en Keer en 
tegenover nr. 75, gaat u L via/langs klaphek het 
bospad omlaag, dat beneden bij afrastering naar 
links buigt en een smal paadje wordt. Bij ingang 
(vouwer/plooibaar hek) van weiland gaat u RD over 
de bosweg van het in 1999 aangeplant bos 
genaamd Klinkenberghbos. Na het bos gaat via 
het ijzeren hekje  (pin even naar links schuiven) 
door het weiland omlaag  
 

(Als u hier RD langs de afrastering van het weiland 
loopt, dan komt u meteen bij plaquette t. h. a. Albert  
Klinkenbergh natuurbeschermer en oprichter van de 
Unie van Provinciale Landschappen en waarnaar dit 
bos genoemd is).  
 

Via volgend ijzeren hekje verlaat u het weiland en 
loopt u RD door het volgende bosje. Beneden 
gaat u bij infobord, klaphek en houten 
afsluitboom L over de grindweg.     
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(Over deze grindweg liep het traject van de oude 
trambaan Maastricht-Vaals, die van 1925 tot april 
1938 operationeel was. De weg is lokaal bekend 
onder de naam “Zwarte weg”). 
 

Meteen daarna gaat u RD over de asfaltweg.  
 

3. Na 150 m gaat u aan bij zitbank en rechts de 
ingang van de Spirituele Stiltetuin (Zwarteweg nr. 
1) R de smalle holle asfaltweg omlaag.   
 

(De Spirituele Stiltetuin kunt u vrijdag t/m zondag van 
12 tot 16 uur bezoeken. U kunt doorlopen tot bij de 
twee paaltjes naast het pad. Als u echt interesse 
heeft in informatie, kunt u dit vragen aan de coach 
Mano die u graag meer vertelt over de spirituele tuin. 
Meer info vindt u  onderaan deze wandeling.   
 

De route volgend ziet u links hoeve Beusdael 
waarvan de stal (wit gebouw) uit 1775 dateert). 
 

Beneden bij zitbank aan de brede asfaltweg gaat 
u  L meteen daarna bij verbodsbord gaat u L over 
de veldweg met rechts het hellingbos.  
 

(Na 300 m passeert u rechts grotten in de 
Mettenberg. Hierin hebben in 2e helft van de 19e 
eeuw  drie generaties van een familie gewoond en 
zijn er in de grotten de nodige kinderen geboren).  
 

Na 500 m gaat u bij zitbankje/afvalbak R via het 
draaihekje het brede trappenpad omhoog, u komt 
bij de bijzondere Mariagrot waar enkele zitbanken 
staan.  
 

4. Loop vanaf de Mariagrot 20 m terug en ga dan 
scherp L het steile smalle bospad omhoog. Na 
ruim 100 m gaat u aan de 3-sprong bij hoge dode 
boom en op de grond liggende tak (2021) L verder 
omhoog. Negeer vlak daarna zijpaadje rechts 
omhoog en volg RD het pad door het hellingbos. 
50 m verder gaat u aan de Y-splitsing bij  
2-stammige boom L het smalle pad omlaag.  Aan 
de T-splitsing gaat u R omhoog.  Vlak daarna gaat 
u boven aan de T-splitsing L. Omlaag lopend gaat 
u aan de Y-splitsing L het paadje omlaag dat 
beneden naar rechts buigt en tussen 
mergelwanden door loopt.       
 

(Na veel regenval kan het hier erg modderig zijn. Is 
dat zo, loop dan terug naar de Y-splitsing en ga L. 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L het 
trappenpad omlaag. Beneden aan de T-splitsing, met 
links het holle pad gelegen tussen mergelwanden, 
gaat u R. Ga nu verder bij **** in dit punt. 
 

Deze holle weg (pad), lokaal bekend onder de naam 
“Romeinse weg”, maakte tot het midden van de 19e 
eeuw deel uit van de hoofdroute van Maastricht naar 
Aken).  
 

Bijna boven negeert u trappenpad rechts 
omhoog. **** Na trapje gaat u aan de omgekeerde 
Y-splitsing scherp L het holle pad omlaag. Aan de  
3-sprong gaat u L omlaag.  
 

(Als u hier R omhoog loopt, dan  komt u na 100 m 
boven bij Hotel Bergrust, een mooie pauzeplek met  
mooi terras en mooi uitzicht).      
5.  Aan de doorgaande weg gaat u L omlaag en u 
loopt Bemelen binnen.  
 

(Loop hier achter elkaar. In de bocht naar links 
passeert u een voormalige boerderijtje uit de  
18e eeuw). 
 

Na ruim 100 m aan de 3-sprong, met links een 
pleintje, gaat u bij wegkruis R (Molenweg).  
 

(Degene die 5 km loopt, gaat hier RD naar de 
parkeerplaats).    
 

(Hier aan het pleintje staat het met mergelblokken 
gebouwde voormalig gemeentehuis (1910) met 
lagere school en onderwijzerswoning. Bemelen was 
tot aan de herindeling in 1982 één van de kleinste 
gemeenten van Nederland.  
 

Hier staat ook het voormalige  boerderijtje (1781) met 
de mooie gevelsteen). 
 

Vlak daarna aan de Y-splitsing bij boomkapelletje 
gaat u L. Aan de 4-sprong bij infobord gaat u bij 
verbodsbord RD (zwart/rood) de veldweg 
omhoog.  
 

(Kijk ook eens naar de bijzondere “tuinheg”, 
vlechthaag, achter het infobord.  
 

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

Negeer zijpaden en loop rustig het brede pad, een 
straffe kuitenbijter, omhoog. Boven bij zitbank en 
asfaltweg gaat u scherp L.  Na bijna 50 m gaat u L 
door het klaphek en volg het paadje over de 
Bemelerberg.  U komt  op de top van de 
Bemelerberg bij een zitbank, het favoriete stekje 
van  Jos Wlazlo.      
 

(Hier heeft u bij zitbank schitterend uitzicht. Hier ziet 
u o.a. vanaf links 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.  
 

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). 
 

6.   Met uw rug naar de zitbank gaat u L het steile 
paadje langs de eik omlaag. (Voorzichtig bij nat 
weer, loop dan zigzaggend over het gras  omlaag). 
Na 70 m gaat u bijna beneden door het klaphek. 
Beneden gaat u R de veldweg/grindpad omlaag. 
Aan de 4-sprong bij infobord gaat u R omlaag.  
Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u L de smalle 
asfaltweg omhoog.  
 

(Als u hier RD loopt, dan komt u na 50 m bij een 
bijzondere zitbank. Op deze zitbank, in de vorm van 
een hoefijzer, kunnen mensen herinneringen ophalen 
aan een dierbare, die aan corona is overleden.   
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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). 
 

De route volgend ziet u rechts de grote stal van 
paardenfokkerij, met dressuurbaan, van manege 
Katharina Offel Sporthorses).  
 

Steek de doorgaande weg over  en u komt bij de 
parkeerplaats. Als u nog iets wilt drinken kunt u 
bij de kerk naar Gastrobar Die Twie lopen. 
 

 
 
Spirituele Bevrijding als initiatief, is in het leven geroepen vanwege de behoefte aan innerlijk rust bij velen. Zij stelt   
als doel de  geïnteresseerden te begeleiden naar een stabiele en permanente vorm van rust, gebaseerd op een 
geheel eigen nieuwe visie. Dit heeft geresulteerd in een wijze van aanpak die anders is dan is dan doorgaans  
bekend is. Permanente en stabiele innerlijke rust zal men volgens de nieuwe aanpak, gerealiseerd kunnen worden 
door het aanboren van een innerlijke bron. Een bron die inherent aanwezig is in ieder persoon. Voor meer info zie: 
www.spirituele-bevrijding.nl. 
 
 
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.   

http://www.spirituele-bevrijding.nl/

