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Tijdens deze lichtglooiende maar gemakkelijke wandeling, wandelt u eerst via een veldweg langs de 
indrukwekkende Amerikaanse Begraafplaats Margraten, die u (via een ommetje) kunt bezoeken.  De 
buurtschap Honthem laat u links liggen en dan loopt u langs de bosrand van de Schiepersberg. U volgt een 
leuk graspaadje langs akkers en via een veldweg loopt u terug naar de brasserie met mooie terras. U kunt 
er ook heerlijk lunchen. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,72 km  1.40 uur  50 m  50 m 
 

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.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startpunt: Brasserie Josefien, Pastoor Brouwersstraat 20A, Margraten. 
(Let bij parkeren op de blauwe zone! U kunt de hele dag parkeren op de parkeerplaats achter de Plusmarkt/inrit 
tegenover gemeentehuis. Navigatie: Amerikaplein 24, Margraten. Vanaf de Plus loopt u links naar de brasserie. 
 

 
 

1511. MARGRATEN 6,7 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
gaat u L. Meteen daarna voor de Margaritakerk, 
met links naast de deur het grote Christusbeeld 
(1925), gaat u L langs de doorgaande weg.  
Negeer zijwegen. Steek na ruim 150 m, via de 
linker oversteekplaats, de doorgaande weg over 
en loop bij muurkruis RD (Dobbelsteijnstraat) de 
smalle asfaltweg omlaag.  Na 100 m passeert u bij 
wegversmalling  een woonwagenlocatie met 
Mariakapelletje. Negeer vlak daarna bij wegkruis 
en zitbank zijweg links omlaag. Meteen daarna 
gaat u R over de  veldweg met links mooi uitzicht.    
 

(Na 500 m passeert u bij zitbank de Amerikaanse 
Begraafplaats Margraten, waar 8301 soldaten, 
voornamelijk Amerikanen, begraven liggen. Zeker 
eens bezoeken. Erg indrukwekkend). 
 

Na 700 m passeert u de achteringang van de 
begraafplaats (verboden voor publiek) en 200 m 
verder wordt de veldweg een smalle dalende 
asfaltweg. Beneden aan de 3-sprong, waar de 
asfaltweg naar links buigt,  aan de rand van de 
buurtschap Honthem gaat u R de veldweg 
omlaag.  Na 400 m buigt de veldweg bij zitbank, 
veldkruis, linde en regenwaterbuffer 
“Amerikaanse begraafplaats” naar links.  
 

(Als u de begraafplaats wilt bezoeken. Loop dan hier 
bij veldkruis RD het graspad omhoog. Via tunneltje 
loopt u onder de doorgaande weg door. Negeer 
klaphek links en loop dan rechts het talud omhoog. 
Boven gaat u L over het fietspad. Na 150 m komt u 
bij de hoofdingang van de Amerikaanse 
begraafplaats.   
 

De route volgend ziet u omhoog lopend na 250 m 
links in de verte de Bartolomeuskerk in Eckelrade).  
 

2.  600 m verder, voorbij rij oude populieren, gaat 
u  aan de 4-sprong voor afsluiterlocatie 
Blankenberg, van de Gasunie, R.  Steek beneden 
voorzichtig de doorgaande weg over en loop bij 
wegkruis en gedenkteken, aan de hier 
verongelukte jonge motorrijder, RD de asfaltweg 
omlaag. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong 

RD de veldweg omlaag.  Voorbij zitbank gaat u 
aan de 3-sprong L verder omlaag.  Beneden aan 
de T-splitsing voor de bosrand, met links een 
mooie boomzitbank, gaat u R met links de 
bosrand.  Negeer na ruim 300 m bij zitbank en 
veldkruis zijpad links omhoog en loop RD over de 
smalle rustige asfaltweg.  (Bijna aan het einde van 
deze smalle asfaltweg passeert u links een 
wegkruis). Na 400 m gaat u, bij trafokast, R over 
de doorgaande weg.   50 m verder gaat u aan de 
6-sprong bij zitbanken, wegkruis en 
regenwaterbuffer Haefkensdael, R over de 
veldweg.    
 

3. Na 50 m gaat u bij ijzeren hek L over het smalle 
graspad met links een meidoornhaag. Volg 
geruime tijd het leuke stijgende (gras)pad. Na  
700 m gaat u  L de veldweg omhoog.  
 

(Na 600 m passeert u rechts het herinneringskruis 
aan Mat Wanders uit Margraten, beeldhouwer en 
ontwerper van beelden, die hier op  5–5-1991 
plotseling overleed).  
 

Na 800 m gaat u aan de 4-sprong, bij zitbank en 
de Onze Lieve Vrouw van Banneuxkapel (1961), R 
over het trottoir langs de licht stijgende 
asfaltweg.   
 

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

Negeer zijwegen. Na 250 m gaat u voorbij 
wegkruis en tegenover huisnr. 25 L (Doctor 
Poelsstraat). Vlak daarna, aan de 3-sprong, gaat u 
RD. Aan de T-splitsing voor huisnr. 6 gaat u R 
omhoog.  Negeer zijwegen. Na 200 m gaat u bij de 
pastorie en de Margaritakerk (1921-1922), 
waarvan de toren uit de 14e en het koor uit de 15e 
eeuw stamt, aan de T-splitsing L. Meteen daarna 
bij waterput komt u R weer bij  Brasserie 
Josefien, de sponsor van deze wandeling, waar u 
binnen of op het leuke terras nog iets kunt eten of 
drinken. Aanrader is het twaalfuurtje! 

 

Aan het pleintje/terras  bij de 78 m diepe  waterput (2e helft 19e eeuw) en de 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.     

http://www.brasseriejosefien.nl/

