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  blz 2 van 3 

 

Tijdens deze wandeling met hellingen wandelt u langs de buurtschap Groot-Welsden tussen velden door 
naar de buurtschap Gasthuis, waar u kunt pauzeren. .Dan loopt u langs mergelgroeve ’t Rooth omlaag. Via 
mooi bos over de Bunderberg en de  gehuchten ’t Rooth en Klein-Welsden loopt u terug naar Margraten.  
Bij ’t Rooth heeft u een prachtig uitzicht op de diepe groeve.    
 

Startpunt:  Restaurant Talentino,  van Eynattenstraat 2, Margraten. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,61 km  2.55 uur  83 m  131 m 
 

 
 

388. MARGRATEN  12,6 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang het restaurant gaat 
u R (van Eynattenstraat). Negeer zijwegen en blijf 
de van Eynattenstraat RD volgen. Aan de T-
splitsing voor het sportcomplex gaat u L 
(Bernhardlaan). Aan de kruising RD. Negeer twee 
zijwegen rechts (Albert Schweitzerstraat) en 30 m 
verder gaat u R (rood/groen/geel) over de small 
asfaltweg. Volg nu geruime tijd de smalle holle 
dalende asfaltweg. Na 750 m gaat u aan de T-
splitsing in de buurtschap Groot-Welsden R. 
Meteen daarna gaat u bij wegkruis L (rood) de 
smalle asfaltweg omhoog. Boven aan de 3-
sprong bij muurkruis gaat u L. Aan de volgende 
3-sprong bij weer een muurkruis gaat u RD.    
 

2. Aan de Y-splitsing gaat u R (rood) de smalle 
asfaltweg omlaag. Negeer veldweg rechts 
omhoog en vervolgens grindweg links. 30 meter 
verder gaat u aan R over de veldweg. Negeer 
veldweg rechts omhoog en volg geruime tijd 
deze licht stijgende veldweg RD (blauw).  
 

(Voor u ziet 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. Even verder, waar de weg naar links 
buigt, passeert u rechts het leefgebied van de 
korenwolf, zie infobordje).  
 

Na 600 m gaat u boven aan de ruime 3-sprong 
gaat u L.  
 

(U loopt hier over het Plateau van Margraten). 
 

Neem nu de eerste veldweg R (groen).  
 

(Schuin rechts ziet u de van mergelstenen 
gebouwde Monulphus en Gondulphuskerk (1933) in 
Berg en Terblijt).   
 

Na 800 m gaat u aan de 4-sprong bij twee 
wegkruisen en café ’t Plateau in de buurtschap 
Gasthuis  gaat u L over de asfaltweg. (Een mooie 
pauzeplek met leuk terras).  Aan de 3-sprong bij 
waterput gaat u L richting ‘t Rooth.  

 

(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 plek achter de put 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). 
 

3. Na circa 100 m gaat u bij verbodsbord R 
(groen) over de smalle asfaltweg. 
 

(Hier ziet u  links de 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). 

http://www.restaurant-talentino.nl/


 

 

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). Na 250 m gaat u bij 
regenwaterbuffer Bowie scherp L (geel) over de 
veldweg.  
 

4. Na bijna 400 m vlak voor zitbank  gaat u L via 
het trappenpad het bospad omhoog en volg dan 
geruime tijd het stijgende en dalende pad door 
het hellingbos.   
 

(Na  300 m  passeert u boven een zitbank. Bijna aan 
het eind van het pad passeert u links de volgende 
zitbank, een genietplekje een mooie pauzeplek na 
circa 7 km. De extra versteviging  (betonmat) onder 
aan de afrastering is geplaatst om de wilde zwijnen 
uit de groeve  te houden).   
 

Na 1,2 km gaat u bij wegwijzer L over de 
asfaltweg richting ’t Rooth/Gasthuis.  
 

(U passeert meteen links het herinneringskruis van 
pater J. Coolen. Dit is in 1940 door de inwoners van 't 
Rooth geplaatst ter gelegenheid van zijn vertrek naar 
de missie).  
 

Loop links van de weg over het hoger gelegen 
grindpad. 
 

Meteen aan het einde van de hoge haagbeuk ziet u    
rechts achter de haagbeuk een plantage met 
boompjes waarop de beschermde maretakken 
(mistletoe) worden gekweekt). 
 

5. Na 250 m gaat u aan de T-splitsing in de 
buurtschap ‘t Rooth bij de kapel van Onze Lieve 
Vrouw Sterre der Zee (1970) R.  
 

(U kunt L naar de parkeerplaats bij wegkruis lopen 
(zeker doen0. Hier heeft u boven op heuveltje bij 
zitbank (een genietplekje) mooi uitzicht over de 
Mergelgroeve, die gedeeltelijk weer aan de natuur 
teruggeven is teruggeven. De helft van buurtschap ’t 
Rooth is gesloopt voor de ontginning van de 
mergelgroeve.  
 

Voor de trappen van de kapel ligt een stolpersteen 
ter herinnering aan de 26 jarige verzetsstrijder 
Mathieu Speetjens.  Hij werd op 7 juli 1944, in het 
huis van een van zijn medeverzetsleden in Heer 
(Maastricht), door verraad gearresteerd. Via  het 
concentratiekamp Vught werd hij op 6 sept. 1944, 
een week voor de bevrijding van 't Rooth, 
weggevoerd naar concentratiekamp Sachsenhausen. 
In febr. 1945 volgde het transport naar Mauthausen 
(Oostenrijk) waar hij op 5 maart 1945 werd 
vermoord). 
 

Lopend door ’t Rooth, waarvan de bedoeling was  dat 
het ook werd afgegraven, passeert u meteen links 
(nr. 24) een carréhove uit 1858 mogelijk 1761. 
 

Bij huisnr. 17 passeert u de maretakken/mistletoe 
boerderij Gorissen. Kijk even onder de poort.  
 

Bij huisnr.13 passeert u het voormalige dorpscafé 
(café Beuken).  

Aan het eind van de bebouwde kom passeert u links 
(nr. 6) een voormalige carréboerderij uit 1729) 
 

Na 750 m gaat u aan de 4-sprong bij grote 
lindeboom, wegkruis en zitbank R (geel) over de 
veldweg.  
 

(De linde is van oudsher (1850/1860) de 
markeringsboom, die de grens aangeeft tussen de 
buurtschappen Klein Welsden en “t Rooth. Er wordt 
ook gezegd dat deze linde geplant is door de troepen 
van Napoleon. Of dat waar is….).  
 

Aan de T-splitsing in de buurtschap Klein-
Welsden gaat u R (geel) over de asfaltweg.  Na 
150 m gaat u bij wegkruis L (rood/groen/geel) 
over de veldweg.  
 

(Schuin rechts voor  u ziet u de H. 
Kruisverheffingkerk in Cadier en Keer met rechts 
daarvan de Sint Pietersberg in Maastricht).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L (geel/rood) over de 
veldweg met even verder links een open 
koeienstal.   
 

(Schuin rechts voor u ziet u de witte toren van de 
Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Hier liggen 
8301 soldaten begraven, zeker een bezoek waard).  
 

Voorbij grote open stallen van melkveebedrijf 
wordt de veldweg een dalende veldweg. Let op! 
Na 150 m tegenover twee ijzeren hekken gaat u R 
(geel/rood)  door het weiland omlaag met rechts 
van u afrastering. Aan het einde van het weiland 
wordt het graspad een dalend hol paadje, dat 
bijna benden een dalende bosweg wordt.   
 

6. Beneden aan de smalle asfaltweg bij wegkruis en 
zitbank gaat u L (geel/rood). Na 500 m, 40 m voorbij 
wegkruis, gaat u aan de doorgaande weg R 
(geel/rood).  Aan de ruime 6-sprong bij zitbanken en 
wegkruis gaat u R (groen/geel) over de veld- 
grindweg.  Let op! Na 40 m gaat u tegenover ijzeren 
hek en veedrinkbak  L (geel/groen) over het 
graspaadje met links een meidoornhaag. Na 500 m 
buigt het stijgende smalle pad boven naar rechts. 
Aan de veldweg gaat u L (geel) omhoog. 
 

(Na 600 m passeert u rechts het herinneringskruis aan 
Mat Wanders uit Margraten, beeldhouwer en ontwerper 
van beelden, die hier op 5–5-1991 plotseling overleed). 
 

Aan de 4-sprong in Margraten bij zitbank en 
Mariakapel (1961) gaat u R (Trichterweg/geel) de 
asfaltweg omhoog.  
 

(Deze kapel is de voorkant van een gasstation. Ze is 
toegewijd aan O. L. Vrouw van Banneux. Het beeld was 
een huwelijksgeschenk van een vrouw in de buurt).  
 

Neem nu de eerste weg L (Julianalaan). Aan de 3-
sprong gaat u R (geel). Negeer zijweg rechts. Aan de 
kruising RD. Negeer weer zijweg rechts. Aan de 
volgende kruising gaat u R. U komt weer bij het 
restaurant, de sponsor van deze wandeling, waar u 
binnen of op het terras nog iets kunt eten of drinken. 

Talentino  is een restaurant (brasserie) waar jonge volwassenen met een verstandelijke beperking, onder 
begeleiding van een echte leermeester, u laten genieten van hun kooktalent.  


