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blz 2 van 4
Deze wandeling met enkele hellingen brengt u naar de top van de Bemelerberg waar u schitterend uitzicht
heeft. U kunt ook even naar het uitzichtpunt lopen van de voormalige groeve Curfs. In Berg en Terblijt
kunt u pauzeren bij café ’t Vöske en in Bemelen bij Roemer’s eetcafé. In Bemelen heeft u bij het St.
Laurentius kerkje, dat via de inpandige kapel te bezichtigen is, schitterend uitzicht op de mergelwand van
de Bemelerberg.
Startpunt: Uitspanning De Nachtegaal, Gemeentebroek 6, Meerssen. Navigatie: Veeweg 18, Meerssen en
volg de Veeweg tot aan de parkeerplaats Nachtegaal.

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,26 km

2.25 uur

68 m

146 m

192. MEERSSEN 10,3 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L en
steek het wildrooster over. Meteen daarna aan de
3-sprong gaat u L (Gemeentebroek/blauw/groen)
over de doodlopende asfaltweg. (U kunt ook links
van de asfaltweg over het smalle voetpad lopen,
parallel aan de asfaltweg. Aan het einde van het pad
bij wildrooster komt u dan weer aan de asfaltweg).
Negeer zijpaden en via het volgende wildrooster
passeert u na 600 m. camping ’t Geuldal en
enkele grotten. Even verder passeert u rechts de
voormalige kalkbranderij van mergelgroeve Curfs
(1930-2009). (Deze kalkbranderij is volgens experts
de enige in haar soort in Europa. De branderij is
ingebouwd in een mergelwand en niet, zoals andere
bekende ovens, een op zichzelf staand bouwwerk.
Bovendien zijn boven elke ovenmond niet één, zoals
gebruikelijk, maar twee ovenschachten gebouwd,
waarmee het totaal hier op acht komt). Aan de 4sprong, met links een smalle brug over de Geul,
gaat u R het verharde brede bospad langs het
trafohuisje en zwerfstenen steil omhoog. (Als u
hier 150 m. RD loopt over de asfaltweg, dan komt u
bij het Oorlogsmonument Bronsdaelgroeve. Zie
infobord). Aan de 3-sprong bij grote zwerfstenen
en waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u RD
over het stijgende grindpad met rechts beneden
van u de circa 40 hectaren grote voormalige
groeve Curfs, waar van 1930 tot 2009 kalksteen
(mergel) werd gewonnen. (U kunt hier R naar het
uitzichtpunt van de voormalige mergelgroeve Curfs
lopen (300 m.) Ga dan hier R de asfaltweg omhoog.
Loop dan na 150 m. via 85 treden de 30 m. hoge
verzinkte stalen trap omhoog. Boven gaat u RD over
het brede grindpad. Even verder ziet u rechts
beneden een grote waterpoel en even verder heeft u
links bij het uitzichtpunt een formidabel uitzicht over
de 40 hectare grote groeve waarin u beneden
mogelijk Nederlandse grazende landgeiten ziet. De

groeve wordt sinds 2009 beheerd door de stichting
Het Limburgs Landschap). Na 200 m. gaat u aan de
3-sprong bij afsluitboom scherp L (blauw).
2. Negeer alle zijpaadjes en volg geruime tijd het
pad door het hellingbos. Na 700 m. gaat u aan de
T-splitsing voorbij afsluitboom R het brede pad
omhoog. Boven aan de asfaltweg in Berg loopt u
RD. Negeer zijweg links en rechts. Aan de 4sprong bij grote zwerfkei gaat u R (Schone Poel).
Meteen daarna aan de 3-sprong bij zitbank gaat u
R (Schansweg). Vlak daarna aan de Y-splitsing
gaat u L (blauw/Schansweg). Negeer zijwegen
links. U passeert versboerderij De Schans. Circa
250 m. verder gaat u aan de 4-sprong L over het
(ruiter)pad met links van u een regenwaterbuffer.
3. Steek de voorrangsweg over en loop bij
verbodsbord RD (zwart) over de asfaltweg, die
een veldweg wordt. Na 150 m. gaat u L over het
eerste
pad
gelegen
tussen
bosje
en
laagstamboomgaard. Na 350 m. gaat aan de 3sprong RD over het brede graspad. Het pad
maakt een bocht naar links en dan naar rechts.
Volg nu het pad dat na circa 400 m. bij zitbank
links omhoog buigt. (Bij deze zitbank heeft u mooi
uitzicht over Maastricht/Maasdal. U kunt hier, waar
het pad links omhoog buigt, ook RD lopen en dan
passeert u meteen een zitbank ter herinnering aan de
77 jarige, oud aardrijkskunde leraar, Peer de Win die
van 1984 tot zijn dood op 16 nov. 2016
schaapsherder was op de Bemelerberg. Hij heeft erg
veel gedaan voor het behoud van het Mergeland
schaap, een oud ras dat bijna was uitgestorven.

Loop RD over het graspad met rechts mooi uitzicht
over Maastricht (Mestreech) o.a. op de bijna 80 m,.
hoge kerktoren van de St. Jan aan het Vrijthof. Na
klaphek gaat u L over het paadje met rechts van u de
steile grashelling. Bij de zitbank met schitterend
uitzicht (zie info in punt 4) gaat u RD het steile pad
omlaag. Ga nu verder bij **** in punt 5).
4. Het pad wordt een breder pad. Boven ziet u
links de kerk in Berg en Terblijt. Let op! Negeer
graspad (inrit) rechts naar weiland. 25 Meter
verder gaat u scherp R via het klaphek over het
bospad. Volg het pad over de Bemelerberg tot
aan de zitbank met 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 Laurentius kerkje uit 1845. Beneden ziet u ook
de 8 m. hoge omstreden paardenfokkerij met
dressuurbaan. 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).
5. Vanaf de zitbank neemt u L het steile pad
omlaag, links langs de boom. **** (loop langzaam
en voorzichtig). Ga bijna beneden door het klaphek
en helemaal beneden gaat u R (rood/zwart) de
veldweg omlaag. Aan de 4-sprong bij infobord en
zitbank gaat u L (groen/rood/rood-wit) over de
veldweg. (Als u hier 20 m. naar rechts loopt, dan
heeft u mooi uitzicht op de mergelwand van de
Bemelerberg. Kijk ook eens naar de bijzondere
“tuynheg”, vlechthaag, achter het infobord. Links op
de helling ziet u de biologische wijngaard Stroberg.
Als u wilt pauzeren kunt u hier naar Roemer’s eetcafé
lopen (300 m.). Loop dan hier RD over de smalle
asfaltweg. Aan de doorgaande weg bij wegkruis gaat
u R. Net voorbij de kerk en waterput u bij het café
dat een leuk voorterras heeft en een achterterras met
prachtig uitzicht heeft. Via de inpandig kapel (ingang
rechts van de hoofdingang) kunt u het mooie interieur
van het St. Laurentius kerkje (1845) bekijken. Boven
bij de kerk heeft u bij zitbank mooi uitzicht op de
prachtige mergelwand van de Bemelerberg). Loop
nu verder door het natuurgebied Bemelerberg.
(Dit natuurgebied is in het bezit van de Stichting Het
Limburgs Landschap. De hellingen worden sinds
1979 begraasd door een kudde Mergellandschapen
(een oud schapenras) om zo een open landschap te
behouden). De veldweg wordt een holle weg. Aan
de 3-sprong bij de uitstroom van de
regenwaterbuffer Koelboscggrub gaat u RD
(rood/geel) omhoog. Negeer boven meteen zijpad
scherp rechts en volg de licht stijgende bosweg
700 m. RD. Na 150 m. passeert u rechts de
Koeleboschgroeve. (Deze met een groot spijlenhek
afgesloten
voormalige
ondergrondse
kalksteengroeve is na het beëindigen van de
werkzaamheden
gebruikt voor het telen van
champignons. Nu is het een overwinterplaats van
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vleermuizen). Na 100 m. passeert u een zitbank,
weer een genietplekje. Even verder bij inrit naar
weiland passeert u links een herdenkingskruis.
(Op 1-8-1942 werd hier door een Duitse Nachtjager
de Britse bommenwerper Wellington X9983, die
bestuurd werd door de 19 jarige piloot Brain Anstee
om 2.15 uur neergeschoten. Het vliegtuig was, met
honderden andere toestellen, op weg naar
Düsseldorf. Op het gedenkplaatje staan de namen
van de vijf jonge omgekomen inzittenden, die op de
militaire begraafplaats Jonkerbos te Nijmegen
begraven liggen Alleen sergeant. Broley overleefde
de val en bracht de rest van de oorlog door als
krijgsgevangene in Duitsland). Aan de 4-sprong
gaat u L (groen/geel/rood) omhoog. Steek boven
in Berg de voorrangsweg over en loop RD
(geel/blauw). Aan de 4-sprong gaat u L (Grote
Straat). (U passeert links Radio Falcon)
6. Aan de 3-sprong bij waterput (zie infobord) en
twee zitbanken gaat u RD. (U passeert café ’t
Vöske, een leuke pauzeplek). Meteen daarna aan
volgende 3-sprong gaat u R (Achter de Hoven).
Neem
vlak
daarna
de
eerste
weg
L
(Kapittelshof/blauw). Negeer alle zijwegen rechts.
Aan de T-splitsing gaat u R (Schansweg/blauw).
Neem de eerste weg L (blauw/geel/Schone Poel).
Na 200 m. heet de weg Kuytenbergweg. (Rechts
passeert u een grote laagstamboomgaard, die na de
bloesemtijd (mei) tot de oogst (sept/okt) afgedekt zijn
met fijnmazige hagelnetten). Na 500. gaat u bij
afsluitboom R (blauw/geel-rood) de grindweg
omlaag.
7. Ga beneden voorbij verbodsbord door het
klaphek en loop RD (geel/blauw) het pad omhoog
met rechts van u afrastering van de voormalige
Curfs groeve. (U loopt hier door het natuurgebied
De Dellen, waarvan een klein gedeelte soms als
militair oefenterrein wordt gebruikt). Negeer boven
bospad scherp links en even verder passeert u
een zitbank. (Hier ziet u rechts de kerktoren van de
met
mergelsteen gebouwde Monulphus en
Gondulphus kerk (1933) in Berg). Blijf het pad RD
(geel-rood) volgen met rechts van u nog steeds
de afrastering van de groeve. Aan de 3-sprong bij
zitbank en groot grasveld, waar u mogelijk
grazende Galloway runderen ziet, gaat u L met
links van u het grote grasveld. (Als u hier even RD
loopt en vlak daarna bij groot infobord en ijzeren hek
door het klaphek gaat, dan komt u weer in de
voormalige groeve Curfs. Hier heeft u weer prachtig
uitzicht over een ander gedeelte van de groeve.
Mogelijk komt op het groot grasveld of in het bos
grazende Galloway runderen tegen). Neem in het
bos het eerste brede bospad L (geel).

8. Aan de T-splitsing gaat u R. Negeer meteen
daarna zijpad links en loop RD. Neem nu het
eerste bospad R. Aan de 4-sprong met breed
bospad RD. Aan de ongelijke (na bladerenval soms
niet goed zichtbaar) 4-sprong neemt u het tweede
brede pad L steil omlaag.

Aan de 4-sprong loopt u RD verder omlaag.
Beneden aan de T-splitsing gaat u R over de
smalle asfaltweg. (Links stroomt een molentak van
de Geul, genaamd ’t Geulke, waaraan de Oliemolen
(circa 1800) en de Rothemer molen (1850) lagen).
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Negeer zijpaden en u komt weer bij Uitspanning
De Nachtegaal, de sponsor van deze wandeling,
waar u binnen of op het grote 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.

