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Tijdens deze wandeling met lichte heuvels loopt u langs het gehucht Gasthuis en groeve ’t Rooth naar 
Bemelen. Dan langs het mooie natuurgebied Bemelerberg weer terug. U passeert een aparte Mariagrot in 
het bos bij Bemelen. In Bemelen ligt  Gastrobar Die Twie, een leuke pauzeplek met terras. 
 

Startadres:  Restaurant ’t Vöske, Grote Straat 8,  Berg  en Terblijt. Tel: 043-8521995. Geopend: Woensdag 
t/m zondag van 11.00 tot 22.00 uur. 
(Links van het café is een grote parkeerplaats).  

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,47 km  2 uur  69 m  97 m 
 

 
 

311. BERG EN TERBLIJT  8,5 km 
 

1. Met rug naar de ingang van het restaurant gaat 
u R langs de waterput (zie infobord). Aan de 
ongelijke 4-sprong bij Falcon radio gaat u R 
(Kleinstraat) over de doodlopende weg. Aan de 
voorrangsweg gaat u L.  Na bijna 200 m gaat u R 
(Mesbergerweg) over de asfaltweg, die vlak 
daarna een  dalend hol pad wordt. Beneden aan 
de 3-sprong gaat u RD.  Na 10 m gaat u R het 
(gras)pad omhoog. Boven aan de 4-sprong in de 
buurtschap Terblijt bij zitbank en wegkruis, met 
herinneringsplaatje aan de hier op 15-9-1944 
gesneuvelde Robert Belk, loopt u RD over de 
asfaltweg met even verder rondom weids uitzicht. 
Na 400 m gaat u aan de 4-sprong L (groen/geel) 
over de veldweg met rechts een 
laagstamboomgaard.  
 

(Na 100 m passeert u rechts (soms slecht te zien) 
aan de rand van de fruitplantage een hagelkruis. Dit 
zou volgens de legende moeten dienen om onweer- 
en hagelschade tegen te gaan).  
 

Aan de 4-sprong bij wegkruis en meet- en 
regelstation Bemelen van de Gasunie gaat u R 
over de asfaltweg.  
 

(Rechts heeft u mooi uitzicht op de kerk van Berg en 
Terblijt).  
 

Let op! Waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u 
RD over het graspad gelegen tussen 2 
meidoornhagen.  
 

(In de zomer kunnen hier soms de brandnetels hoog 
staan. Loop dan verder RD over de asfaltweg. Ga 
aan de 3-sprong bij zitbank L. Ga nu verder bij **** in 
punt 2).  
 

Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u L (groen) 
over de asfaltweg 
 

2. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD. **** Aan 
de 4-sprong bij twee wegkruisen en café ‘t 
Plateau (mooie pauzeplek) in de buurtschap 
Gasthuis gaat u R. Aan de 3-sprong bij ANWB-
wegwijze, herenhuis (1757) 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 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 aug. 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 bij verbodsbord R over de smalle 
asfaltweg met links de voormalige mergelgroeve 
’t Rooth (1938-2017). 
 

(In eerste instantie was de mergel nodig voor het 
produceren van cement door de ENCI  en voor 
meststoffen in de landbouw. Later werd de gewonnen 
mergel door het bedrijf Ankersmit Maalbedrijven in 
Maastricht gebruikt om deze te verwerken tot 
hoogwaardige producten met toepassingen in o.a. de 
land- en bosbouw, de veevoederindustrie en de 
industrie. In deze groeve, inmiddels verklaard tot 
Beschermd Natuurmonument,  is ook de zeldzame 
roofvogel Oehoe gesignaleerd, de grootste uilensoort  
ter wereld).  
 

De weg buigt een eind verder naar links en 
vervolgens 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 de bocht naar rechts, gaat u L de 
veldweg omhoog en volg dan het bospad omlaag. 
U komt weer op dezelfde asfaltweg uit en ga L 
omlaag. Beneden aan de T-splitsing bij kalkoven 
en waterput gaat u R (groen). 
  
3. Negeer veldweg scherp links. Aan de ongelijke 
4-sprong bij zitbank, waar de brede asfaltweg 
links omhoog buigt,  gaat u bij verbodsbord R 
(geel/blauw/roze). Volg deze veldweg/pad 
geruime tijd beneden langs de bosrand.  
 

http://www.restaurantvoske.nl/
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(Na ruim 300 m passeert u rechts grotten in de 
Mettenberg. Hierin heeft in de tweede helft van de 
19e eeuw een gezin gewoond.  
 

200 m verder kunt u bij zitbank via draaihekje en 
trappenpad naar een bijzondere Mariagrot (50 m) 
lopen).   
 

Aan de doorgaande weg in Bemelen gaat u R 
(zwart/groen/roze).   
 

(Voor u ziet u hier de Bemelerberg met zijn mooie 
mergelwand.  
 

Als u wilt pauzeren, kunt u hier L naar Gastrobar Die 
Twie  lopen (150 m). Net voorbij  de kerk, waterput 
en mei-den komt u bij het café met mooi voor- en 
achterterras.  
 

Via de inpandig kapel kunt u ook het mooie interieur 
van het St. Laurentiuskerkje bezichtigen).    
 

4. Na 50 m gaat u bij wegkruis L (Molenweg/zwart/ 
groen/roze).  
 

(Hier aan het rechts gelegen pleintje staat een uit 
mergelblokken opgetrokken gebouw (1858). Hierin 
was vroeger het gemeentehuis, lagere school en 
onderwijzerswoning in onder gebracht. Bemelen was 
tot aan de herindeling in 1982 één van de kleinste 
gemeenten van Nederland).  
 

Aan de Y-splitsing bij boomkapelletje en mooi 
vakwerkhuis gaat u L. Aan de 4-sprong bij 
infobord gaat u R (groen/rood/rood-wit).   
 

(Achter het grote infobord staat een  “tuynheg”, een 
gevlochten haag.  
 

Links op de helling ziet u de biologische  wijngaard 
Bemelerberg. 
 

U loopt nu 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, 
waarin sinds 2018 ook enkele geiten meelopen, om 
zo een open landschap te behouden. De 

bremstuiken, die schapen niet lusten en dus laten 
staan, vinden de geiten juist een delicatesse: zij 
vreten wat de schapen bij het grazen laten staan).  
De veldweg wordt een holle weg (De veldweg kan 
na veel regen soms modderig zijn).  
5. Aan de 3-sprong bij de uitstroom van 
regenwaterbuffer “Koelbosgrub” gaat u RD 
(rood/geel) de bosweg door de mooie natuur 
omhoog. Negeer zijpaadjes.  
 

(Na 150 m passeert u rechts de 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.  
 

Een eindje verder passeert u rechts links een zitbank.  
 

Na ruim 300 m passeert u links bij inrit van weiland 
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, die 
op  de militaire begraafplaats Jonkerbos in  Nijmegen 
begraven liggen.  
Alleen sergeant Broley overleefde de val en bracht 
de rest van de oorlog door als krijgsgevangene in 
Duitsland). Het vliegtuig was, met honderden andere 
toestellen, op weg naar Düsseldorf). 
 
Na 750 gaat u aan de kruising bij houten hekken 
en bord “Bemelerberg” gaat u L (rood/groen/geel) 
de grindweg gelegen tussen meidoornhagen 
omhoog, die na bijna 400 m boven voorbij hoge 
gsm-mast een smalle asfaltweg wordt. Steek via 
oversteekplaats de voorrangsweg en loop RD 
(rood/geel/blauw). Meteen voorbij Maria 
afbeelding aan muur gaat u aan de ongelijke 4-
sprong bij Falcon radio L (Grote Straat) en u komt 
voorbij de waterput weer bij het restaurant, de 
sponsor van deze wandeling,  waar u binnen of 
op het 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.   


