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Deze vlakke gemakkelijke wandeling voert u over veldwegen langs de Amerikaanse begraafplaats 
Margraten en door het buurtschap Honthem.  Neem zelf proviand mee. 
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  blz 2 van 3 

 

Startadres: Café ’t Flaterke,  Sprinkstraat 59,  Margraten. Geopend: maandag 14.00 uur, dinsdag gesloten, 
woe/vrij 17.00 uur, zaterdag 12.00 uur, zondag 11.00 uur. Tegenover het café is parkeerruimte.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,75 km  2.30 uur  73 m  84 m 

  

 
 

177. MARGRATEN 10,7 km 
 

1. Met de rug naar het café gaat u R.  Aan de 4-
sprong aan het Burg. Ronckersplein gaat u RD 
(Sprinkstraat).  Negeer klinkerweg links.  Waar de 
klinkerweg voorbij huisnr. 9 A met een gevelsteen 
met het jaartal 1749 naar rechts buigt, loopt u RD 
over het pleintje met rechts van u de waterput en 
het beeldje van een schutter. Let op! Voorbij 
huisnr. 18 A gaat u L (Kerkpad)  het tegel- 
voetpad omhoog. Steek bij wegkruis de 
voorrangsweg over en neem het pad (zwart), dat 
links gelegen is van de oprit bij huisnr. 28 en 
rechts van het voormalige klooster van de 
Zusters van Onze Lieve Vrouw, waarin de 
meisjesschool was gehuisvest.  
 

(Aan de voorkant van het voormalige klooster ziet u 
op de gevel een groot H. Hartbeeld (1911)).  
 

Beneden aan de 3-sprong gaat u R (zwart). Aan 
de smalle asfaltweg gaat u R. Aan de 3-sprong, 
met in het midden een wegkruis en twee bomen, 
gaat u R (zwart) de smalle asfaltweg omhoog. 
Boven aan de T-splitsing bij zitbank en wegkruis 
gaat u L. Meteen daarna gaat u R (groen/zwart) 
over de veldweg. 
 

2. Volg nu 1,2 km deze veldweg RD. U passeert de 
achterkant (geen ingang) van de Amerikaanse 
begraafplaats.  
 

(Hier liggen  8301 soldaten begraven, voornamelijk 
Amerikanen. Deze zijn gesneuveld tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Op de "Wall of the Missing" 
staan de namen vermeld van 1722 Amerikaanse 
soldaten die vermist zijn tijdens deze oorlog).  
 

De veldweg wordt een smalle dalende asfaltweg. 
Negeer beneden veldweg rechts en volg verder 
(zwart) de smalle asfaltweg. Aan de T-splitsing in 
de buurtschap Honthem gaat u L (zwart). Aan de 
3-sprong bij wegkruis gaat u R omhoog. Aan de 
kruising bij de Onze Lieve Vrouw van 
Lourdeskapel  (1924) en zitbank gaat u RD (zwart)  
richting Eckelrade met links het prachtige 
vakwerkhuis.  
 

(In het bakhuisje (t bakkes) dat rechts naast de kapel 
staat werden  broden en vlaaien gebakken. In het 
laagste deel bevond zich de bakoven. I. v. m 
brandgevaar stond het bakhuis op afstand van de 
woning).  
 

Negeer  veldweg links. Meteen daarna aan de 4-
sprong bij wegkruis, staand tussen twee 

kastanjebomen, gaat u R  (zwart) de 
veldweg/graspad omhoog. (Links ziet u een groot 
melkveebedrijf). Aan de 3-sprong RD. Aan de T-
splitsing gaat u L (wit) de veldweg omhoog.  
 

(Een eindje verder ziet u voor u de H. 
Bartholomeuskerk in Eckelrade waarvan het oudste 
deel uit de 13e eeuw stamt). 
 

3. Beneden aan de asfaltweg gaat u R omlaag. 
Vlak daarna aan de 4-sprong bij zitbank en 
wegkruis gaat u bij ijzeren hek van 
regenwaterbuffer L over de veldweg. 100 m 
voorbij uitstroom van regenwaterbuffer loopt u 
aan de 3-sprong RD richting woningen in 
Honthem. Volg nu 1 km deze veldweg RD. Na 500 
m gaat u aan de 3-sprong RD verder over de 
veldweg met links de achterkant van woningen in 
Honthem. Aan de asfaltweg gaat u R. Aan de 4-
sprong bij wegkruis gaat u RD (geel/zwart) over 
de veldweg. Negeer na 20 m bij regenwaterbuffer 
“Limburgerstraat” zijpad links en loop RD over de 
veldweg. die een stijgende holle veldweg wordt 
 

4. Aan de 4-sprong gaat u RD (geel/zwart) verder 
over de licht stijgende holle veldweg. Aan de T-
splitsing gaat L (blauw/zwart). Vlak daarna aan de 
3-sprong bij veldkruis type vliegermodel gaat u L 
(zwart) de  holle veldweg, waarin zich enkele 
dassenburchten bevinden, omhoog.  
 

(Als u hier bij veldkruis 100 m naar R (blauw) over de 
smalle asfaltweg loopt, dan komt u bij de galg van de 
heerlijkheid Mheer met daarboven ronddraaiende 
kraaien. Hier staat ook een infobord en zitbank)  
 

Beneden aan de kruising bij betonnen 
herinneringskruis gaat u RD (geel) de smalle 
asfaltweg omhoog. 
 

(Hier heeft vlakbij in de 18e eeuw een galg gestaan, 
waaraan zeker twee bokkenrijders op 6 sept. 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 galg (“a 
gen galling”) van de Heerlijkheid Margraten, een 
voormalige gerechtsplaats. (Zie infobord) Boven 
gaat u R over de veldweg.  (U verlaat hier de gele 
route).  
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Volg nu deze licht stijgende veldweg over het 
Plateau van Margraten  1 km RD. (Links heeft u 
mooi uitzicht op Margraten).  
 

5. Aan de T-splitsing vlak voor de voorrangsweg 
in Reijmerstok gaat u L de veldweg omhoog, die 
bij achterkant van woning naar links (geel/blauw) 
buigt, RD volgen Na 700 m gaat u aan de kruising 
bij zitbank en veldkruis RD (blauw) over de 
veldweg, die u bijna 1 km RD volgt. Negeer 
zijpaadje links. Aan de Y-splitsing gaat u R 
(blauw/zwart) verder over de veldweg.  

(U passeert links het oefenterrein van schutterij Sint 
Sebastianus (1541)).  
 

Aan de asfaltweg gaat u R (blauw/zwart). Aan de 
T-splitsing bij wegkruis in de buurtschap Termaar 
gaat u  L. Negeer zijwegen. Steek boven de 
voorrangsweg over en loop rechts over het Burg. 
Ronckersplein. Aan de kruising gaat u R 
(Sprinkstraat) en u komt weer bij het eetcafé, de 
sponsor van de wandeling,  waar u binnen of op 
het leuke terras nog iets kunt eten of drinken. 

 
 

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.   


