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Een leuke wandeling met twee hellingen met als hoogste punt het prachtige uitzicht vanaf de Bemelerberg.  
 
Startpunt: Hotel Bergrust,  Bemelerberg 6, Bemelen.    
Parkeerplaats is alleen voor hotelgasten. Parkeer op de openbare parkeerplaats voor het gemeenschapshuis, 
Oude Akerstraat 52, Bemelen.  Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R langs de doorgaande weg.  Neem 
de eerste weg L  (Molenweg/rood/groen) over de asfaltweg. Volg verder punt 1 vanaf ***.  
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 7,15 km  1.45 uur  66 m  89 m 

 
 

 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.bergrust.nl/


  blz 2 van 3 

 

 
 

157. BEMELEN 7,1 km 
 

1. Met de rug naar de ingang van het hotel steekt 
u schuin rechts de doorgaande weg over en loopt 
u het smalle paadje met prachtig uitzicht omlaag. 
Negeer zijpad links. Beneden aan de doorgaande 
weg gaat u L (groen) omlaag. Beneden in 
Bemelen gaat u R (Molenweg/rood/groen) over de 
asfaltweg.  
 

(Hier aan het pleintje staat een rijks monumentaal uit 
mergelblokken opgetrokken gebouw (1858). Dit is de 
het voormalig gemeentehuis met basisschool en 
onderwijswoning van de voormalige Bemelen, die  tot 
aan de herindeling in 1982 één van de kleinste 
gemeenten van Nederland was).  
 

***Vlak daarna aan de Y-splitsing bij 
Mariakapelletje aan boom gaat u L (rood/groen). 
Voor u ziet u de mergelwand van de Bemelerberg. 
  

(Het natuurgebied Bemelerberg  is in het bezit van de 
Stichting Het Limburgs Landschap. De hellingen 
worden sinds 1979 begraasd door een kudde 
Mergellandschapen, waarin sinds 2018 ook enkele 
geiten meelopen, om zo een open landschap te 
behouden. De bremstuiken, die schapen niet lusten 
en dus laten staan, vinden de geiten juist een 
delicatesse: zij vreten wat de schapen bij het grazen 
laten staan). 
 

Aan de 4-sprong bij infobord gaat u RD 
(zwart/rood) de veldweg omhoog.  
 

(Kijk ook eens naar de bijzondere “tuynheg”, 
vlechthaag, achter het infobord. Rechts op de helling 
ziet u de biologische wijngaard Stroberg. De wijn van 
deze wijngaard is te koop bij Vers Voordeel Vaessen 
in Bemelen).  
 

Let op! Na 100 m gaat u L het smalle paadje 
schuin rechts steil omhoog. Ga vervolgens door 
een klaphek. 
 

2. Beklim nu de Bemelerberg, een korte maar 
steile klim, een straffe kuitenbijter! Boven heeft u 
schitterend uitzicht.  
 

(Hier heeft u bij zitbank schitterend uitzicht. Hier ziet 
u o.a. van links naar rechts in de verte de kerktoren 
in Cadier en Keer, de golfbaan “Het Rijk van 
Margraten” 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 aan 
de voet van de berg ligt Bemelen met het prachtige 
Sint Laurentiuskerkje uit 1845. Een gedeelte van de 
mergelstenen kerktoren dateert zelfs uit de 12e eeuw. 
De rest stamt uit circa 1350.  Beneden ziet ook de 
paardenfokkerij met dressuurbaan van manege 
Katharina Offel. De grote paardenstal wordt ook wel 
de paardenkathedraal van Bemelen genoemd. 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).  
 

Voor de zitbank gaat u R over  het smalle pad met 
rechts van u de grashelling. 
 

(U kunt hier bij zitbank ook RD lopen over het smalle 
paadje met links de helling en links beneden de grote 
paardenfokkerij. Bij klaphek buigt het pad naar 
rechts, Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD. Ga 
dan verder bij punt 3).  
 

Na klaphek gaat u L over de veldweg. Negeer 
breed graspad links. Volg geruime tijd deze 
veldweg, die weldra overgaat in een smal pad.  
 

(Even verder bij zitbank, waar het pad naar rechts 
buigt, heeft u mooi uitzicht over Maastricht/Maasdal).  
 

3. Negeer zijpad links en blijf RD lopen met rechts 
een laagstamboomgaard. Aan de T-splitsing gaat 
u R (zwart). Aan de voorrangsweg gaat u R 
(zwart) over het fietspad. U loopt Berg binnen. 
Negeer zijweg rechts (Haagwilderpad). Bij 
rotonde  en  Mariakapel (1957) blijft u  de 
voorrangsweg RD volgen.  
 

(Als u hier aan de rotonde L gaat, dan komt na 100 m 
bij eetcafé ’t Vöske. Een leuke pauzeplek met terras).   
 

Vlak voor het tankstation gaat u R (groen/geel 
/rood) over de asfaltweg. 
 

4. De smalle asfaltweg wordt een dalende holle 
veldweg. Beneden aan de 4-sprong loopt u RD 
het pad omhoog.  
 

(Even verder heeft u links mooi uitzicht op de uit 
mergelblokken gebouwde Sint Monulphus en 
Gondulphuskerk (1933) in Berg en Terblijt).  
 

Boven aan de T-splitsing gaat u R over de 
veldweg.  
 

(Een eind verder ziet u voor u de hoge schoorsteen 
van de cementfabriek ENCI bij de Sint Pietersberg in 
Maastricht).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L (geel/groen). 
Steek de asfaltweg over en ga RD over de 
veldweg.   
 

(Na 100 m passeert u rechts aan de rand van de 
fruitplantage een zgn. hagelkruis. Dit zou volgens de 
legende moeten dienen om onweer- en hagelschade 
tegen te gaan).   
 

Aan de kruising bij wegkruis en meet- en 
regelstation “Bemelen” van de Gasunie gaat u R 
over de asfaltweg.  
 

(Rechts heeft u weer  mooi uitzicht op de kerk van  
Berg en Terblijt). 



5. Let op! Waar de asfaltweg naar links buigt, gaat 
u RD over het graspad gelegen tussen 2 
meidoornhagen.  
 

(In de zomer kunnen hier soms de brandnetels hoog 
staan. Loop dan verder RD over de asfaltweg. Aan 
de 3-sprong bij zitbank gaat u R (groen). Aan de 4-
sprong bij wegkruis gaat u L. Ga nu verder bij **** in 
dit punt).   
 

Steek bij wegkruis de asfaltweg over en loop RD 
(groen) over de veldweg. **** Volg nu ruim 1 km 
deze veldweg.  
 

(Even verder passeert u Resort Mooi Bemelen).  
 

Aan de asfaltweg bij lindeboom, zitbank en 
herinneringskruis van Petrus Kicken gaat u R 
(groen) omlaag. Negeer zijwegen en na 200 m 
komt u weer bij weer Hotel Bergrust, de sponsor 
van de wandeling,   waar u binnen of op het terras 
met het mooie uitzicht nog iets kunt nuttigen. 

 
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.   

 


