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Tijdens deze licht heuvelachtige wandeling, wandelt u o. a. via veldwegen en mooie paden over het Plateau 
van Margraten, met rondom weids uitzicht, naar Reijmerstok waar een zitbank staat om te pauzeren.  U 
struint door weilanden met mooi uitzicht en dan loopt u een heel mooi hol pad, een speciaal gegraven 
traject voor trambaan, door een bosstrook omhoog.  Vervolgens loopt u via de buurt A gen Hof naar 
Termaar. Via o.a. een graspad langs een mooie vijver komt u in Margraten. U kunt ook starten op de 
parkeerplaats in Reijmerstok en dan pauzeren/lunchen bij Brasserie Frissen Rustiek in Margraten. Start 
dan bij punt 3.  
 

 
 

Startpunt: Brasserie Frissen Rustiek, Rijksweg 64, Margraten. Tel: 043-2058101.  Geopend: Dinsdag t/m 
zondag van 10.00 tot 18.00 uur.  Parkeer tegenover de zaak (zie P) op de openbare parkeerplaats. U kunt de 
parkeerplaats ook bereiken via Sprinkstraat 79, Margraten.   
 

Startpunt: Openbare parkeerplaats, Brede Hoolstraat 20, Reijmerstok. Vanaf de parkeerplaats gaat u L. 
Start bij punt 3. 
 

 
 

1616. MARGRATEN 9,4 km 
 

1. Met de rug naar de ingang van de brasserie gaat 
u L en dan gaat u meteen bij huisnr. 60 L de smalle 
klinker- asfaltweg omlaag. Beneden aan de  
T-splitsing, bij wegkruis in de buurtschap Termaar 
gaat u R de asfaltweg omlaag. Omhoog lopend 
gaat u, meteen voorbij huisnr. 2 en vlak voor de 
doorgaande weg, L de asfaltweg omlaag direkt 
langs Fa. Geurten groenten en fruit. Steek schuin R 
de  parkeerplaats over en loop dan RD de grindweg 
(even) omlaag, die na 150 m naar links buigt.  Aan 
de smalle asfaltweg gaat u L omhoog en meteen 
daarna gaat u R de veldweg/graspad omhoog.  Na 
300 m loopt u boven aan het einde van het graspad 
RD over het paadje en meteen daarna gaat u aan 
de T-splitsing R over het graspad, met hier boven 
op het Plateau van Margraten, rondom weids 
uitzicht.  
 

(Rechts ziet u de Margaritakerk in Margraten. Schuin 
links voor u, in de verte ziet u de Gerlachuskerk in 
Banholt.  
 

Bijna aan het einde van het pad ziet u schuin rechts 
voor u de rechthoekige witte toren op het Amerikaans 
kerkhof, waar 8301 militairen begraven liggen. Voor u 
ziet u in de verte de St. Pietersberg in Maastricht).  
 

Na bijna 500 m gaat u aan de T-splitsing bij zitbank 
en veldkruis L de mooie holle veldweg omlaag.  
Negeer zijpaden. Na 700 m gaat u aan de 4-sprong, 
voorbij regenwaterbuffer Eijsderweg en bij 
betonnen herinneringskruis, L de smalle asfaltweg 
omhoog.      
 

(Dit kruis is een herinnering aan  twee zogenaamde 
bokkenrijders, die hier vlakbij op 6 november 1776 zijn 
opgehangen wegens vermeende deelname aan deze 
bende. Het waren Anthoon Overkoorn, op het kruis 
abusievelijk Overkorn genoemd, en Leonard Eijssen. 

Ter herinnering aan dit gruwelijke feit is dit betonnen 
wegkruis in 1991 geplaatst). 
 

Na 100 m passeert u links, bij zitbank, de plek waar 
de galg (“a gen galling”) van de Heerlijkheid 
Margraten, een voormalige gerechtsplaats, heeft 
gestaan. (Zie infobord)  
 

(Hier ziet u rechts bij ingang van regenwaterbuffer 
grote rotsstenen en berenklauwen).  
 

2. Na 200 m gaat u bijna boven R de veldweg 
omhoog, die na 700 m een dalende veldweg wordt 
met hier op het Plateau van Margraten rondom 
weids uitzicht o. a. links op Margraten.  
 

(Na 700 m ziet u boven, bij helder weer, rechts in de 
verte de hoge steenberg in Micheroux (tussen Battice 
en Luik), die als mijnmonument bewaard is gebleven. 
Schuin rechts voor u in de verte ziet bij helder weer de 
watertoren in Henri-Chapelle).   
 

Na 1 km, vlak voor de voorrangsweg in 
Reijmerstok, gaat u aan de T-splitsing L de 
veldweg omhoog.  Waar na 150 m de veldweg bij 
achterkant van woning met dakkapel naar links 
buigt,  gaat u scherp R (geel-blauw) het paadje 
omlaag.  Steek meteen daarna voorbij wegkruis en 
bij km paaltje 1,6 heel voorzichtig schuin R de 
doorgaande weg over en ga dan bij verbodsbordje 
L (geel-blauw) het pad langs en door de bosrand 
omlaag met na 200 m rechts achtertuinen van 
woningen. Beneden aan de T-splitsing in 
Reijmerstok gaat u  L de asfaltweg omlaag.  
 

(U passeert meteen links de ingang van  
parkeerplaats, waar een mooi vakwerkhuis/voormalig 
boerderijtje uit de 18e eeuw staat. Op de lager gelegen 
parkeerplaats (Pastoor Graafplein) staat links een 
zitbank, een fijn pauzeplekje na 4,2 km).   
 

https://frissenrustiek.nl/
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3. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u L over het 
trottoir langs de doorgaande weg omlaag.  
 

(Als u hier R gaat, komt u meteen rechts bij de 
prachtige (voormalige) vakwerkhoeve (nr.108-110) uit 
de 18e eeuw).   
 

De route volgend passeert u rechts de Franciscus van 
Assisikerk (1922).  
 

Meteen links naast de kerk staat (nr. 93) de met 
mergelstenen gebouwde voormalige (zaal)kerk (1838), 
de voorganger van de huidige kerk. Nu B&B de 
Zevende Hemel).  
 

Na 600 m, meteen voorbij huisnr. 40,  gaat u aan de 
4-sprong bij wegkruis en wegwijzer L (Pleistraat) 
de asfaltweg, die na 150 m boven een licht 
stijgende veldweg wordt, omhoog richting Ingber.   
Boven aan de 4-sprong bij zitbank, veldkruis en 
berk gaat u RD over het graspad met links 
afrastering en rechts mooi uitzicht.   
 

(Rechts ziet u o.a. de windturbines van EuroWindPark 
Aachen, die vlak over de grens staan bij Bocholtz. 
 

De witte rookpluim, die u bijna altijd ziet, is van de 
elektriciteitscentrale Weisweiler, die aan de autoweg 
Aken-Keulen staat.    
 

Hier ziet u ook, rechts van de windturbines,  in de verte 
de “platte” steenberg Noppenberg van de voormalige 
steenkolenmijn Anna in Alsdorf (nabij Herzogenrath). 
 

Let op! Na bijna 400 m gaat u bij alleenstaande eik 
L het trapje omlaag en steekt u via klaphek RD het 
(kleine) weiland over. Via volgend klaphek verlaat 
u het weiland en loopt u RD het bospad omhoog.  
Via draaihekje verlaat u boven het bos en loop  RD 
door het weiland met links afrastering.   
 

4.  Negeer vlak daarna draaihekje links en loop 
verder RD door het weiland met links afrastering 
en rechts prachtig uitzicht over het Gulpdal. Voor 
de bosrand gaat u R omlaag met links de bosrand.   
Beneden op de hoek van het bos gaat u scherp L 

door de nauwe doorgang. (Dus niet door het klaphek 

dat even verder staat). Volg nu geruime tijd  het 
prachtige stijgende holle bospad door de 
bosstrook, dat speciaal is gegraven voor het tracé 
van de voormalige trambaan Maastricht-Vaals, die 
van april 1925 tot april 1938 operationeel was. Na 
700 m wordt het pad een steil stijgend smal pad. 
Bijna 100 m verder gaat u boven aan de T-splitsing 
L. Vlak daarna steekt u voorzichtig de doorgaande 
weg over en gaat u L over het tweerichtings- 
fietspad omhoog met een eindje verder links weer 
mooi uitzicht.  
 

(Het tramtraject liep hier rechts via viaduct onder de 
doorgaande weg door. Dit is in de Tweede 

Wereldoorlog gebombardeerd en niet meer herbouwd. 
Aan de andere kant van de doorgaande weg gaat het 
traject weer verder).  
 

Na 250 m, voor km paaltje 0,5, gaat u R (Termaar) 
bij grensteen van de gemeente Eijsden-Margraten 
de asfaltweg omlaag. Negeer beneden bij wegkruis 
en zitbank veldweg scherp links omhoog.  100 m 
verder, voor plaatsnaambord Termaar,  gaat u L de 
asfaltweg omhoog, die meteen een licht stijgende 
veldweg wordt.   
 

5.  Na bijna 600 m, meteen voorbij grote uienloods,  
gaat u aan de T-splitsing R over de asfaltweg (u 
passeert 2 zitbanken rechst) en u loopt even 
verder de buurt A gen Hof/Termaar binnen.  
 

(U passeert links de rijksmonumentale hoeves nr. 14-
12-10 uit de 18e /19e eeuw).  
 

Aan de ruime 3-sprong, bij wegkruis en linde, gaat 
u L de asfaltweg omlaag.  Na 300 m gaat u meteen 
voorbij de Mariakapel (1962) en tegenover 
wegkruis bij paaltjes en ijzeren rooster, L over het 
brede graspad met rechts een greppel.   
 

(Als u hier R (In gen Bauwerkoel) over de 
doodlopende weg gaat, komt u meteen bij een zitbank 
die aan een grote poel staat.  Hier ziet u links (nr. 67-
77) de met speklagen gebouwde rijksmonumentale 
boerderij Termaarhof uit de 2e helft van de 17e eeuw. 
Ook ziet u hier bij de waterpoel een zwengelput).  
 

Aan het einde van het graspad gaat u door de 
nauwe doorgang en voor de mooie vijver/ 
regenwaterbuffer In gen Bauwerkoel gaat u L over 
het graspad, met rechts de vijver. Aan het einde 
loopt u RD over het smalle pad door het 
struikgewas en na 5 m gaat u door de nauwe 
doorgang en ga dan R de veldweg omhoog. 
 

(Lukt dat niet, loop dan 20 m terug en ga R door de 
opening in haag, ga dan R en u komt bij de veldweg).     
 

Negeer zijpaden links. Na 400 m, voorbij het 
schietterrein met schietpaal en kogelvanger van 
schutterij  Sint Sebastianus (1541), gaat u R over 
de asfaltweg. Vlak daarna, aan de volgende  
T-splitsing, in Termaar, gaat u L omlaag. Na bijna 
100 m gaat u bij wegkruis R (Termaar) de smalle 
asfaltweg omhoog. Boven aan de doorgaande weg 
komt u R bij Brasserie Frissen Rustiek, de sponsor 
van deze wandeling, waar u binnen of op het 
(overdekte) terras bij de vriendelijke uitbaatster 
nog iets kunt drinken of eten o.a. lekkere broodjes 
en salades.  
 
 

 

De meubels, lampen en leuke betaalbare woonaccessoires, die u binnen ziet zijn te koop.  Maar ook voor bouwen 
en wonen in landelijke stijl o.a. veldbrandstenen, gebruikte vloertegels, oude materalen enz. kunt u bij Frissen 
Rustiek terecht. Hulp nodig bij het inrichten van uw woning? Geen probleem ook hiervoor kunt u hier terecht.    
 
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. 


