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Tijdens deze heuvelachtige wandeling, wandelt u naar Natuurgebied Bemelerberg en dan loopt u de 
Bemelerberg omhoog, waar u schitterend uitzicht heeft. In Bemelen loopt u naar een uit mergel 
uitgehouwen Mariagrot en loopt u een hellingbos omhoog. U loopt tussen mergelwanden door omhoog en 
via leuke paden, door prachtige natuur, wandelt u naar de buurtschap Terblijt. Via weilanden en Groeve 
Blom, met de prachtige mergelwand, loopt u terug. Aan het eind kunt u naar eetcafé ’t Vöske rijden. 
 

 
 

Startadres:  Parkeerplaats naast de kerk, Monulphusplein   Berg en Terblijt.  
 
 

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.   

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,40 km 2.15 uur 56 m 146 m 
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1594. BERG EN TERBLIJT 9,4 km  
 

1. Vanafd e kerk loopt u omlaag, steek de 
doorgaande weg over en ga R over het trottoir langs 
de doorgaande weg.   
 

(Meteen rechts, aan de overkant van de weg, ziet u de 
voormalige kapelanie (1933/nr. 71)). 
 

Na 400 m gaat u meteen voorbij huisnr. 46 L 
(Mesbergweg) over de asfaltweg, die bij 
verbodsbord een dalende holle grindweg wordt.     
Beneden aan de 4-sprong bij zitbank, draaihekje en 
smalle asfaltweg gaat u R de veldweg omlaag met 
rechts een meidoornhaag.  Aan de 4-sprong bij 
houten hekken en bord “Bemelerberg”, gaat u RD. 
Negeer zijpaadjes en volg de licht dalende veld-
/bosweg geruime tijd RD door de mooie natuur.  
 

(Na 400 m, bij inrit van weiland, passeert u rechts 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. Alleen 
de piloot J.G.N. Braithwaite overleefde de val en werd 
door de Duitsers gevangen genomen. 
 

Even verder passeert u links een zitbank.  
 

Ruim 100 m verder passeert u links de voormalige 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).  
 

Na 750 m loopt u beneden, meteen voorbij de 
uitstroom van regenwaterbuffer “Koelbosgrub”, aan 
de 3-sprong RD (wit-rood) door de holle weg.   
 

(Deze holle weg kan na veel regenval op sommige 
plaatsen modderig zijn. Rechts heeft u op enkele 
plaatsen mooi zicht op mergelgrotten).  
 

Na ruim 500 m gaat u, aan de kruising bij infobord 
en zitbanken bij verbodsbord, R de grindweg 
omhoog.  
 

(U komt hier straks terug. Achter het grote infobord staat 
een  “tuynheg”, een gevlochten haag.  
 

Rechts op de helling ziet u de biologische  wijngaard 
Bemelerberg. 
 

Negeer zijpaden en loop rustig deze kuitenbijter  
omhoog, met een eind verder rechts mooie 
doorkijkjes. Na 300 m gaat u, boven aan de 
omgekeerde Y-splitsing bij zitbank en afvalbak, L 
over de veldweg, die een dalend graspad wordt.  
Negeer zijpaden.    
 

2. Na 250 m, waar het (gras)pad bij breed houten hek 
en zitbank naar rechts buigt, gaat u L over het 
smalle pad.   
 

(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 verder 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  de 
steile grashelling. Bij de boven op de Bemelerberg 
staande zitbank, een van de mooiste plekjes in Zuid-
Limburg, heeft u schitterend uitzicht.   
 

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

Beneden in Bemelen ziet u het mooie Sint 
Laurentiuskerkje (1845) en de grote stal van de 
paardenfokkerij, met dressuurbaan van Katharina Offel 
Sporthorses).   
 

Voorbij de zitbank loopt u RD de steile helling links 
langs een alleenstaande eik omlaag. (Loop langzaam 
voorzichtig zigzaggend omlaag). Bijna beneden gaat u 
door het klaphek en meteen daarna gaat u R de veld-
/grindweg  omlaag. Aan de 4-sprong bij infobord en 
zitbank gaat u R.  Aan de 3-sprong bij wegwijzer 
gaat u L de holle 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.  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). 
 

Steek in Bemelen de doorgaande weg over en loop 
RD (Bosweg) over de smalle asfaltweg, met rechts 
de parkeerplaats en het gemeenschapshuis.  
  

(Als u hier aan de doorgaande weg R gaat, komt u na 
ruim 150 m, voorbij de kerk en waterput, rechts bij 
Gastrobar Die Twie, met aan de achterzijde een terras 
met prachtig uitzicht.     
U kunt ook via het mooie Laurentiuskerkje naar de 
Gastrobar lopen. 
Ga dan meteen bij hoge sirenepaal  L het klinkerpad 
omhoog en u komt dan bij het St. Laurentiuskerkje.  
Boven bij de kerk staat een zitbank waar u mooi zicht 
heeft op de prachtige mergelwand van de Bemelerberg.   



Via de inpandige kapel (ingang rechts van de 
hoofdingang) kunt u het mooie interieur van het kerkje 
bekijken.  
 

Als u de trap bij de ingang omlaag loopt en dan R gaat, 
komt u meteen  bij de Gastrobar). 
 

3. Na 200 m wordt de smalle asfaltweg een veld- 
grindweg. 100 m verder bij zitbankje en afvalbak 
gaat u L via draaihekje het trappenpad naar de 
Mariagrot omhoog. 50 m voor de Mariagrot, die in 
het voormalig kloosterpark staat,  gaat u L over het 
smalle pad, beneden door de bosrand met links aan 
de bosrand een weiland.  
 

(Als u hier RD loopt, komt u bij de bijzondere Mariagrot, 
die uitgehouwen is in de mergelwand. Bij de grot staan 
enkele zitbanken). 
 

Na 200 m buigt het bospad rechts omhoog. Boven, 
na trappenpad, gaat u bij houten poortje/takkenhaag 
R, het pad omhoog dat links omhoog buigt. Negeer 
omhoog lopend zijpad rechts. Boven aan de T-
splitsing gaat u L (nog even) omhoog. Omlaag 
lopend gaat u aan de  Y-splitsing L het paadje 
omlaag, dat beneden naar rechts buigt en volg dan 
het pad gelegen tussen de mergelwanden omhoog.   
 

(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. In de links gelegen holte heeft in het verleden een 
zonderling “gewoond” 
 

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. 
 

Negeer bijna boven trappenpad rechts omhoog en 
loop verder RD over het smalle pad. **** Aan de T-
splitsing, na trapje, gaat u R het pad omhoog. 
  

(Na ruim 50 m passeert u rechts het ongevalskruis van 
J.W. Sleypen, die hier op 5 febr. 1889 met paard en kar 
verongelukte). 
 

Even verder gaat u R het trappenpad met leuning 
omhoog.   
 

4. Boven, bij akker, gaat u L de veldweg 
omhoog/omlaag. Beneden aan de doorgaande weg 
gaat u R. Meteen daarna, bij het stenen kruis t. h. a. 
Petrus Kicken, die hier op 26 april 1867 plotseling is 
gestorven, lindeboom, zitbank en groot digitaal 
bord, gaat u L over de veldweg.  
 

(Op het grote bord kunnen toerfietsers van de Amstel 
Gold fietsroute kijken hoe snel ze de Bemelerberg 
beklommen hebben).  
 

Meteen daarna gaat u L over het smalle (gras)pad 
gelegen tussen meidoornhaag en akker en met voor 
u de kerk in Berg en Terblijt.  200 m verder,  meteen 
voorbij klaphek en picknickbank, een fantastisch 
plekje, buigt het pad naar rechts.  
 

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

De hellingen in dit natuurgebied worden begraasd door 
een kudde Mergellandschapen en enkele geiten om zo 
een open landschap te behouden).  
 

200 m verder buigt het pad links langs de bosrand 
omlaag. Beneden gaat u R de grind- bosweg 
omhoog. Na 400 m, boven aan de T-splitsing bij 
zitbank en afvalbak, gaat u R  over de veldweg. (U 
loopt hier over het Plateau van Margraten). Aan de 
asfaltweg gaat u L omlaag met rondom mooi 
uitzicht.    
 

5. Waar na 400 m de doorgaande weg in de 
buurtschap Terblijt, bij zitbank en  wegkruis, met 
herinneringsplaatje aan de hier op 15-9-1944 
gesneuvelde Robert Belk Vaughn, rechts omlaag 
buigt, gaat u bij de met mergelstenen gebouwde 
hoeve (1881/nr. 60) en bij verbodsbord RD over de 
klinkerweg. Aan het einde van de open koeienstal 
wordt de klinkerweg een mooi hol dalend pad, met 
voor u weer mooi zicht op de kerk. Beneden aan de 
smalle asfaltweg gaat u L. Meteen daarna, aan de 4-
sprong bij zitbank en bordje regenwaterbuffer 
“Terblijt”, gaat u R (route des Vins) via het 
draaihekje (stegelke) het weiland in, dat u RD 
oversteekt. Via volgende stegelke loopt u, bij 
infobord voetbalveld “Terblijtse Boys”, RD met 
rechts  afrastering en links de uitstroom van de 
regenwaterbuffer. Via het volgende draaihekje loopt 
u het volgende weiland in met links een hellingbos.   
 

(Hier ziet u boven in de buurtschap Terblijt een grote 
met mergelsteen gebouwde carréboerderij, die uit 1884 
dateert).  
 

Via het volgende stegelke verlaat u de weilanden  en 
loopt u bij zitbank t. h. a. Karel Geluk RD het pad 
omhoog. Boven, bij infobord, gaat u R de asfaltweg 
omlaag. Beneden aan de 4-sprong/rotonde, bij 
wegkruis en de Mathieu van der Poel Allee, gaat u L 
(Lindenstraat) langs de zitbank omhoog.   
 

6. Na ruim 100 m gaat u bij bord “groeve Blom” L en 
via klaphek/veerooster loopt u de voormalige groeve 
Blom binnen. Volg nu voorzichtig RD het steile 
smalle mergelpad omlaag, met rechts de mooie 
bijzondere mergelwand. Volg beneden het stijgende 
pad, dat 100 m verder voor mergelwand naar rechts 
buigt.  
 

(Mogelijk komt u Hollandse landgeiten en Nieuw 
Zeelandse kune (Maori) varkentjes tegen, die hier in de 
groeve vrij rondlopen).  
 

Aan de 3-sprong bij toegangshek en groot infobord 
gaat u RD het pad omhoog verder door de groeve. 
Voorbij (klap)hek passeert u boven een infobord. 
Aan de asfaltweg gaat u R omhoog en u passeert 
links een Grieks kapelletje. Vlak daarna steekt u 
boven de doorgaande weg over en gaat u L. Het 
oude café laat u links liggen (geen aanrader) en dan 
komt u rechts weer bij de parkeerplaats. Als u iets 
wilt eten of drinken kunt u naar Eetcafé ’t Vöske 
rijden aan de dorpsrand, Grote Straat 8, Berg en 
Terblijt, open vanaf 11.00 uur. 

  
 


