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Tijdens deze wandeling met hellingen wandelt u naar de Bemelerberg waar u schitterend uitzicht heeft. 
Langs bossen en weilanden wandelt u over veldwegen naar Cadier en Keer. Het laatste stuk loopt over een 
pad met prachtig uitzicht op Maastricht.  (Tip: U kunt de wandeling met een lekker ontbijt of kopje koffie 
beginnen want het restaurant is al om 7.00 uur geopend. U kunt ook starten in Bemelen en pauzeren bij In 
den Hoof). In Bemelen kunt u naar hotel Bergrust en naar Gastrobar Die Twie lopen om te pauzeren. 
 

Startadres: Parkeerplaats Hotel Restaurant In den Hoof, Akersteenweg 218, Maastricht.  (Parkeerplaats ligt 
aan de Pater Kustersweg of u parkeert tegenover het hotel aan de Rijksweg). 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,41 km  2.55 uur  77 m  151 m 

 
 

                                                     393. MAASTRICHT  12,4 km 

1. Met uw rug naar de ingang van het 
hotel/restaurant steekt u de verkeersweg en het 
fietspad over. Dan gaat u RD 
(Tomberveldweg/roze) over het smalle asfalt-  
voetpad. Aan de 3-sprong loopt u RD (roze) met 
links van u het sportcomplex van V.V. Scharn. 
Aan de T-splitsing gaat u L (roze)  over de 
veldweg. Steek vlak daarna de doorgaande weg 
(Bemelerweg) over en loop RD (roze) over de 
asfaltweg, die even verder een veldweg wordt. 
Aan de 4-sprong gaat u RD. Aan de volgende 4-
sprong gaat u RD (zwart) over de smalle 
asfaltweg. Volg nu 1,5 km deze rustige, licht 
stijgende asfaltweg. 
 

2. Waar de asfaltweg steiler wordt, neemt u de 
eerste veldweg schuin R (ruiterpad). Boven aan 
de T-splitsing voor haag gaat u R over het 
graspad, dat een eindje verder een bocht naar 
links en rechts maakt. Na 400 m waar bij zitbank 
het pad naar links buigt, gaat u RD. Meteen 
daarna passeert u de herinneringsbank aan Peer 
de Win, die van 1984 tot zijn dood in 2016 
schaapsherder was op de Bemelerberg en die 
veel heeft gedaan voor het behoud van het 
Mergellandschaap, een oud Limburgs ras. Loop 
nu RD over het graspad met rechts mooi uitzicht 
over Maastricht/Maasdal en op o.a. de bijna 80 m 
rode kerktoren van de St. Jan aan het Vrijthof en 
u passeert de zitbank t. h. a. aan de veel te jong 
gestorven moeder Vivi. Na het klaphek gaat u L 
met rechts van u de steile grashelling van de 
Bemelerberg.  
 

3. U komt bij een zitbank met schitterend uitzicht.  
 

(Hier ziet u o.a. vanaf  links in de verte de kerktoren 
in Cadier en Keer en de St. Pietersberg. Beneden 
ziet u in Bemelen het prachtige Sint Laurentiuskerkje 
(1845) en de paardenfokkerij met dressuurbaan van 
manege Katharina Offel. 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).   
 

3. Loop hier bij zitbank RD met even verder 
rechts van u een eik de steile helling omlaag. Na 
70 m gaat u bijna beneden door het klaphek. 
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 30 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 Bemelerberg.  
 

Als u wilt pauzeren, dan kunt u naar Gastrobar Die 
Twie lopen (300 m) Loop dan RD over de smalle 
asfaltweg. Aan de doorgaande weg bij wegkruis gaat 
u R. Net voorbij de kerk en waterput  komt u bij het 
café met mooi voor- en achterterras.  
 

Via de inpandige kapel is het mooie interieur van het 
St. Laurentiuskerkje te bezichtigen. Boven bij de kerk 
bij zitbanken heeft u mooi zicht op de prachtige 
mergelwand van de Bemelerberg).  
 

Loop 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 
en enkele geiten om zo een open landschap te 
behouden).  
 

De veldweg wordt een holle weg. Aan de 3-
sprong  bij uitstroom van regenwaterbuffer gaat u 
RD (rood/geel) omhoog. Let op! Na 50 m gaat u 
scherp R over het bospaadje. 
 

4. Aan de T-splitsing gaat u L (geel/groen) het pad 
omhoog.   

http://www.indenhoof.nl/
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Even verder passeert u links een  “bergweide”. 
Bijna aan het einde van deze weide gaat u R het 
trappenpad omhoog. Het pad maakt boven een 
haakse bocht naar rechts en bij trappenpad naar 
links.  
 

(Meteen na trappenpad en de haakse bocht naar 
links passeert  u bij klaphek een  picknickbank, een 
fantastisch plekje. .De picknickbank staat aan het 
geliefde wandelpad van de rasechte Bemelenaren 
Jean Dreessen en Wiel Pittie. U heeft hier prachtig 
uitzicht over het natuurgebied Bemelerberg)..  
 

Aan de T-splitsing gaat u R. Meteen daarna aan 
de doorgaande weg bij het herinneringskruis van 
Petrus Kicken, lindeboom, zitbank en groot 
digitaal bord gaat u L over de doorgaande weg  
 

(Op het grote bord kunnen toerfietsers van de Amstel 
Gold fietsroute kijken hoe snel ze de Bemelerberg 
beklommen hebben.  
 

U kunt hier naar hotel Bergrust (met terras met mooi 
uitzicht)) lopen. Ga dan hier R 200 m over de 
dalende asfaltweg. (Open april-sept. dagelijks vanaf 
12.00; okt.-dec. en mrt alleen vrijdag-zondag; jan-
febr. gesloten). 
 

5. Na 150 m gaat u R over de veldweg, gelegen 
tussen akkers. Beneden voor de bosrand gaat u 
R over het brede graspad met links van u de 
bosrand en rechts akkers.. 
 

(In de zomer kan het gras hier hoog staan. Is dit zo 
en is het pad moeilijk te belopen, loop dan terug over 
de veldweg, Aan de doorgaande weg gaat u L. Aan 
de 3-sprong bij het herinneringskruis van Petrus 
Kicken gaat u RD. Meteen daarna gaat u L de 
veldweg omhoog. Aan het einde van de veldweg 
negeert u zijpaden rechts en loop RD het 
(gras)paadje omlaag met rechts de bosrand. 
Beneden in de hoek gaat u R over het smalle 
bospad. Ga nu verder bij ^^^^  in dit punt). 
 

Volg geruime tijd het graspad met links de 
bosrand. Na 700 m gaat u beneden in de hoek, 
waar de bosrand naar rechts buigt, RD over het 
bospaadje. ^^^^ Meteen daarna aan de 3-sprong 
gaat u R  trappenpad omlaag. Beneden aan de T-
splitsing gaat u L het holle pad gelegen tussen 
mergelrotsen omlaag.  
 

(Na veel regenval kan dit pad erg modderig zijn. Is 
dat zo, loop het trappenpad terug omhoog. Boven 
aan de 3-sprong gaat R. Vlak daarna aan de 
volgende 3-sprong gaat u L omhoog. Ga nu verder bij 
**** in dit punt  
 

(Deze holle weg (pad), lokaal bekend onder de naam 
“ Romeinse weg”, maakte tot het midden van de 19e 
eeuw deel uit van de hoofdroute Maastricht-Aken).  
 

Beneden buigt het pad links omhoog.  Aan de 3-
sprong gaat u RD verder omhoog. **** Aan de 
volgende 3-sprong gaat u R omlaag. Aan de 3-
sprong gaat u RD verder omlaag over het bospad 
dat even verder naar rechts buigt. Bij houten 
poortje/takkenhaag gaat u L het korte trappenpad 
omlaag en volg het smalle bospad, dat even 

verder naar links buigt, RD beneden door de 
bosrand.   
 

6. Na 200 m gaat u aan de T-splitsing R het brede 
trappenpad omlaag.  
 

(Als u hier even naar L loopt, dan komt u bij de 
bijzondere Mariagrot waar enkele zitbanken staan).  
 

Beneden aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L 
over de grindweg langs de bosrand.  
 

(Na 200 m passeert u links grotten in de Mettenberg. 
Tot het einde van de 19e eeuw hebben hier drie 
generaties van een familie in gewoond en zijn er in 
de grotten de nodige kinderen geboren).  
 

Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R/RD de brede 
asfaltweg omhoog. (Dus de tweede weg van 
rechts). Na bijna 200 m gaat u boven, waar de 
brede asfaltweg naar rechts buigt,  L (groen) over 
de grindweg.  
 

(Als u hier de asfaltweg blijft volgen, dan komt u na 
150 m bij zitbank bij de rechts (Zwarteweg 1) gelegen 
mooie Stiltetuin Spirituele Bevrijding die u van vrijdag 
t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur kunt bezoeken). 
 

De route volgend loopt u nu een stukje over het 
traject van de oude trambaan Maastricht-Vaals, die 
van 1925 tot april 1938 operationeel was).  
 

Na 100 m gaat u R (rood) door het draaihekje 
(stegelke). Volg nu het pad via stegelkes omhoog. 
Het pad wordt boven een veldweg, die u geruime 
tijd volgt.. Na 700 m gaat  aan de asfaltweg bij 
wegkruis in Cadier en Keer R (Groenerein). Aan 
de 3-sprong gaat u L (Margrietstraat). Negeer 
zijwegen en loop RD.  
 

7. Na 500 m, einde weg,  gaat u aan de  T-splitsing 
R (Limburgerstraat/rood). Steek bij supermarkt 
Jumbo via oversteekplaats de voorrangsweg over 
en loop bij wegkruis RD (rood) over de asfaltweg. 
Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u RD (rood) 
over de veldweg. Waar na 500 m de veldweg naar 
links buigt, gaat u bij breed ijzeren hek via 
stegelke RD (rood/roze) het brede pad omlaag.  
 

(150 m verder bij ijzeren hek passeert u rechts de 
voormalige kiezelgroeve Heerderberg. Nog eens 100 
m verder passeert u rechts bij klaphek een bijzondere 
zit– schuilbank (zie infobord) met mooi uitzicht. 
Rechts van het klaphek ligt de voormalige 
grindwasbak van de voormalige kiezelgroeve).  
 

Negeer smal zijpad links omlaag.  
 

(Links heeft  u mooi uitzicht over het Maasdal  o.a. op  
de Sint Pietersberg, de krijtrotsen bij het Albertkanaal 
(België), de torenmolen van Gronsveld en de witte 
gebouwen van het Academisch Ziekenhuis 
Maastricht en de Universiteit).  
 

Bij ijzeren hek, met poortje in hek,  loopt u het 
Landgoed de Heerdeberg binnen. Bij zitbank en  
oorlogsmonument loopt u RD (roze) door de  
mooie beukenlaan, waaraan enkele grote beelden  
staan, die gemaakt zijn door kunstenaars uit 
Zimbabwe.   
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(Op deze plek werden in de avond van 12 sept. 1944 
twaalf verzetsstrijders van het Belgische Geheime 
Leger, elf Belgen en een Rus, wiens identiteit nooit 
bekend is geworden door de Duitse bezetters zonder 
enige vorm van proces doodgeschoten. De 
Amerikaanse bevrijders bevonden zich op enkele 
kilometers van Huize Sint Joseph.  
 

Links ziet u hier bij groot houten kruis de 
begraafplaats van de kloosterlingen van het 
voormalig klooster Huize St. Joseph).  
 

Negeer zijpaden en loop RD (roze/rood) door de  
mooie beukenlaan waaraan enkele grote beelden 
staan, die gemaakt zijn door kunstenaars uit 
Zimbabwe.  Voorbij wegkruis loopt u bij goot 
ijzeren hek RD over de asfaltweg en even verder 
verlaat u weer Landgoed de Heerdeberg. Aan de 
4-sprong bij wegkruis gaat u L omlaag. Beneden 
aan de 3-sprong voor parkeerplaats gaat u R.   
 

(Hier heeft u mooi zicht op  Huize St  Joseph (1911-
1912). Het opvoedingsgesticht werd als Voogdij St. 
Joseph opgericht door Pater Kusters van de 
Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus. 
De Vereniging Sint-Joseph had als doel: de zorg voor 
verlaten, hulpbehoevende of verwaarloosde 
mannelijke personen van elke leeftijd m.n. jongeren. 
Vanaf 1982 heeft het klooster diverse andere functies 
gehad o.a. jeugdgevangenis).  
 

Negeer zijweg links naar sporthal.  Aan de 3-
sprong gaat u R en u komt weer bij het 
restaurant, de sponsor van de wandeling,  waar u 
binnen of op het terras nog iets kunt eten of 
drinken. U kunt de wandeling natuurlijk ook 
afsluiten met een lekker etentje. Elke week is er 
o.a. een ander weekmenu.  

 
 

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.   

                                          


