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Een gemakkelijke maar bijzondere wandeling naar mergelgroeve 't Rooth. Daarna passeert u ook nog twee 
andere groeves.  Neem zelf proviand mee.  Bij punt 2 passeert u café ’t Plateau.  
 

Startpunt: Groot Welsden 9, Margraten  ter hoogte van Trafo huisje. 
 

U kunt ook starten bij café ’t Plateau, Gasthuis 2, Gasthuis (Bemelen).  Hier kunt parkeren op de 
parkeerplaats tegenover het café. Bij het vertrekpunt in Groot Welsden is het moeilijk parkeren.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,92 km  1.25 uur  69 m  70 m 
 

 
 

182. GROOT WELSDEN 8,9 km 
 

1. Met uw rug naar het trafohuisje gaat u R 
omhoog. Negeer meteen zijweg scherp R omlaag  
 

(Hier ligt links de mooie carréhoeve Dreeshof (nr. 11) 
waar op de sluitsteen boven de poort het jaartal 1859 
staat.  
 

Blijf de weg die een bocht naar links maakt  
volgen. Na 250 m gaat  u boven aan de 3-sprong 
bij wegkruis en ANWB-wegwijzer L (rood). Negeer 
zijwegen. Let op! Na bijna 400 m gaat u aan de Y-
splitsing bij huisnr. 84 R (geel/blauw) over de 
doodlopende asfaltweg, die een veldweg wordt. 
Negeer veldweg links en loop RD (blauw) omlaag.  
 

(Een eind verder passeert u rechts het 
Houbenbergske, een voormalige onderaardse 
kalksteengroeve).  
 

Beneden aan de T-splitsing bij zitbank ,waar het 
volgens Jan Frints altijd goed weer is, gaat u R 
(blauw) over de licht stijgende veldweg.  
 

(Even verder  ziet u voor u de van Tienhovenmolen in 
het buurtschap Wolfshuis. Deze windmolen, type 
bovenkruier, uit 1855 is de enige Nederlandse molen 
die vrijwel geheel uit mergelblokken is opgebouwd. 
Iets verder, waar de veldweg naar links buigt, 
passeert u rechts en links een leefgebied van de 
korenwolf. Zie infobordje),  
 

Na 600 m gaat u boven aan de T-splitsing L.  
 

(Schuin links ziet u de witte toren van de 
Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Hier liggen 
8301 soldaten begraven, voornamelijk Amerikanen. 
Deze zijn gesneuveld tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De alleenstaande lindeboom is van 
oudsher (1850/1860) de markeringsboom, die de 
grens aangeeft tussen de buurtschappen Klein 
Welsden en t Rooth).   
 

Na 100 m gaat u R (groen).   
 

(Schuin rechts ziet u de kerk in Berg en Terblijt).  
 

2. Aan de 4-sprong bij café ’t Plateau, een leuke 
pauzeplek met leuk terras,  en twee wegkruisen in 
de buurtschap Gasthuis gaat u L. Aan de 3-
sprong bij ANWB-wegwijzer, herenhuis (1756) 
met het mooie klokkentorentje op dak, waterput 

“Musschenput” en Mariakapelletje hangend aan 
boom. gaat u L.  
 

(Kijk hier eens naar het bijzonder kruisje boven in de 
nok van het puthuisje. De naam Gasthuis komt van 
het gasthuis (rusthuis voor reizigers), dat het kapittel 
van Sint-Servaas uit Maastricht hier op de 
akker/weiland  achter de waterput had gevestigd. Het 
was gelegen aan de Romeinse heerbaan van 
Maastricht naar Aken. Het gasthuis werd voor het 
eerst in 1350 vermeld en brandde af op 15 augustus 
1825.  
 

Het putwiel en de putrol van de Musschenput zijn nog 
aanwezig. De put is niet gedempt maar wel droog 
gevallen.  De put stamt uit circa 1350 en heeft een 
diepte van 40 m en mogelijk nog meer). 
 

Na 100 m gaat u R over de smalle asfaltweg langs 
met links het hekwerk van mergelgroeve ‘t Rooth.  
 

(Het bedrijf Ankersmit Maalbedrijven heeft tot in 2017 
in deze groeve mergel gewonnen om deze 
vervolgens te verwerken tot hoogwaardige producten 
met toepassingen in de land- en bosbouw, de 
veevoederindustrie, de milieuzuivering en de 
industrie. Een gedeelte van de groeve is inmiddels 
teruggegeven aan de natuur. De grote, zeldzame 
roofvogel de Oehoe wordt soms in deze groeve 
gesignaleerd).  
 

Een eind verder buigt de weg naar links. Bij 
bijzondere lindeboom buigt de weg naar rechts.  
 

(De leilinde, die hier bij zitbank in de bocht naar 
rechts staat, is een gemeentelijk monument. De linde 
herinnert aan de onverzettelijke Sjang Heuts die hier 
woonde en weigerde zijn huisje te verlaten voor de 
mergelwinning. Ankersmit heeft deze weg met 
nutsvoorzieningen speciaal voor hem moeten 
aanleggen. Toen Sjang in 1987 kinderloos stierf is 
zijn woning meteen afgebroken. Bijzonder is dat 
Sjang in de mergelgroeve werkte). 
 

Let op! Vlak na deze bocht gaat u L de veldweg 
omhoog. Beneden aan de asfaltweg gaat u L 
verder omlaag. Beneden aan de T-splitsing bij de 
kalkoven (zie infobord) en waterput gaat u R 
(groen)  
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3. Na 250 m  gaat u bij regenwaterbuffer Bowie 
scherp L (geel) over de veldweg. Negeer zijpaden 
en blijf deze veldweg, die een eindje verder 
beneden langs de bosrand loopt,  bijna 1 km RD 
volgen.  
 

(Aan deze veldweg staan vier zitbanken, 
genietplekjes).  
 

Aan de asfaltweg gaat u R. Meteen daarna bij de 
oude waterput (1912) en afbeelding van Maria aan 
boom gaat u L (rood) over de brede veldweg. Let 
op! Na 100 m, tegenover een houten stal, gaat u L 
het smalle pad omhoog. U passeert het 
geologisch monument “groeve Koeberg”. Blijf 
het smalle pad RD volgen en u komt bij het 
geologische monument de Julianagroeve.  
 

(De Julianagroeve is een mergelgroeve met een 
imposante, enkele tientallen meters hoge wand. In 
deze groeve is de zeldzame roofvogel de Oehoe 
waargenomen, een van de grootste uilensoorten ter 
wereld. Ook is hier de langste vuursteen (8 m) 
gevonden, die ooit ter wereld is gevonden).  
 

Loop verder en beneden aan de  veldweg gaat u L 
(rood). Vlak daarna aan de 3-sprong loopt u RD 
(groen/rood) over het brede pad. 

 4. Negeer zijpaden en blijf dit brede pad 1 km RD 
door en langs de bosrand volgen.  Aan de 3-
sprong gaat u L verder beneden langs de 
bosrand. Negeer bij veldkruis en zitbank zijpad 
links omhoog en volg RD (geel/rood) de smalle 
rustige asfaltweg. Voorbij wegkruis gaat u aan de 
T-splitsing R (geel/rood) over de doorgaande 
weg. Vlak daarna neemt u aan de 6-sprong bij 
picknickbank en wegkruis de tweede asfaltweg L 
(groen/Groot-Welsden 1 t/m 21/2 t/m 52) richting 
Groot Welden/Sibbe met links van u de bosrand. 
Na 400 m verder loopt u de buurtschap Groot-
Welsden binnen. Aan de ongelijke 4-sprong bij 
wegkruis en boomkwekerij Jos Frijns en Zn. gaat 
u RD (geel) omhoog. Negeer boven zijpaadje links 
omhoog. 
 

(Meteen daarna  passeert u rechts huisnr. 36 met de 
tekst “De rechte gaarde, is niet op aarde”. Dan 
passeert u (nr. 38) de in 3 bouwstijlen omgebouwde 
schuur tot woning (natuursteen/vakwerk/mergel). 
Deze voormalige schuur dateert uit de 19e eeuw).  
 

U komt weer bij het trafohuisje 

 
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.   
 


