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Deze veldwegenwandeling loopt u grotendeels over het Plateau van Margraten. Tijdens de wandeling 
passeert u een leefgebied van de korenwolf. De route gaat langs de buurtschappen Klein-Welsden, Groot-
Welsden en Wolfshuis naar Sibbe waar u kunt pauzeren bij café Aan de Kirk. De terugweg gaat langs het 
buurtschap Ijzeren en Scheulder. Onderweg heeft u fraaie uitzichten. U kunt ook starten in Sibbe en 
pauzeren bij café ’t Flaterke.  
 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

Startadres: Café ’t Flaterke,  Sprinkstraat 59,  Margraten. Geopend: Maandag vanaf 14.00 uur, dinsdag 
gesloten, woe/vrij 17.00 uur, zaterdag 12.00 uur, zondag 11.00 uur, Tegenover het café is parkeerruimte.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,73 km  2.45 uur  50 m  63 m 
 

 
 

433. MARGRATEN  11,7 km 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u R.  Aan de 
kruising aan het Burg. Ronckersplein loopt u RD. 
Negeer zijwegen en loop RD (Sprinkstraat). 
Voorbij de waterput en het beeldje van d’r 
schutter en voor de H. Margaritakerk gaat u L. 
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R (Pres. 
Kennedystraat) met rechts de kerk. Aan de 4-
sprong gaat u L (Margrietstraat/groen). Aan de T-
splitsing voor de rij (nrs. 7 t/m 17) 
rijksmonumentale panden (19e eeuw) gaat u R 
(Hoenderstraat). Negeer  zijwegen en loop RD. Na 
400 m gaat u aan de 4-sprong bij zitbank en 
Mariakapel L (geel) over veldweg. 
 

(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).  
 

Volg nu geruime RD (geel)  de veldweg.  
 

(U passeert na 200 m links het herinneringskruis aan 
Mat Wanders uit Margraten, beeldhouwer en 
ontwerper van beelden, die hier op  5–5-19991 
plotseling overleed. Even verder ziet u links de hoge 
witte toren van de Amerikaanse begraafplaats waar 
8301 soldaten begraven liggen, voornamelijk 
Amerikanen. Deze zijn gesneuveld tijdens de 
Tweede Wereldoorlog).   
 

2. Waar na 800 m de veldweg daalt, gaat u 
beneden R (groen/geel) over het smalle graspad 
langs de haag en blijf dit pad volgen. Na bijna 700 
m gaat u beneden aan de T-splitsing R 
(groen/geel) over de veldweg. Aan de ruime 6-
sprong bij picknickbank en wegkruis loopt u RD 
(rood) over de veldweg met rechts van u de 
bosrand. Aan de 3-sprong gaat u R (rood).  
 

3. Aan de T-splitsing gaat u R (rood/geel) de 
asfaltweg omhoog. Vlak daarna gaat u bij zitbank  
L (geel) de veldweg omhoog. Boven aan de T-
splitsing gaat u L (blauw) de veldweg omlaag.  
 

(Na 400 m passeert u rechts het Houbenbergske, 
een voormalige onderaardse kalksteengroeve).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R (blauw) en volg 
geruime tijd deze licht stijgende veldweg. 
 

(Een eindje verder waar de veldweg naar links buigt, 
passeert u rechts een leefgebied van de korenwolf. 
Zie infobordje).   
                                                   

Na 600 m gaat u boven aan de T-splitsing R. 
Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u R 
(blauw/rood).  
 

(U loopt hier over het Plateau van Margraten. Links 
ziet u de van Tienhovenmolen in de buurtschap 
Wolfshuis. Deze windmolen, type bovenkruier, uit 
1855 is de enige Nederlandse molen die vrijwel 
geheel uit mergelblokken is opgebouwd).  
 

Bij zitbank, wegkruis en 3 lindebomen gaat u RD 
over de doorgaande weg. Loop rechts van de weg 
over het brede graspad.  
 

(Links ziet u de Monulphus en Gondulphuskerk 
(1933) in Berg en Terblijt).  
 

Na 500 m gaat u bij picknickbank R over het 
betonnen pad.  
 

(Een eindje verder ziet u voor u de kasteelhoeve 
Sibberhuuske (1381)).  
 

Aan de 3-sprong bij veldkruis en zitbank gaat u R 
over de asfaltweg. Aan de 4-sprong in Sibbe bij 
kruis in muurnis gaat u RD (Sibberkerkstraat). 
Aan de 3-sprong bij wegwijzer RD. Negeer 
doodlopende zijweg links. U passeert het 
gezellige dorpscafé Aan de Kirk, het trefpunt van 
wandelaars en fietsers, een mooie pauzeplek (6,5 
km).  
 

(Meteen daarna passeert u de met mergelsteen  
gebouwde rijksmonumentale Sint-Rosakerk. Het 
huidige schip dateert uit 1844. Zie infobord naast 
ingang). 
 

4. Negeer 2 zijwegen links. Aan de 3-sprong bij 
wegkruis gaat u RD. Na 100 m gaat u aan de 4-
sprong bij zitbank en huisnr. 1 R over de brede 
veldweg. Na 200 m gaat u tegenover het tweede 
brede ijzeren hek gaat u L over het brede pad. (Dit 
is 40 m voor treurwilg, die hier aan de brede veldweg 
staat). Meteen daarna wordt het brede pad een 
graspad gelegen tussen akkers. Aan de veldweg 
gaat u R,  die parallel aan het fietspad loopt. 
Negeer meteen veldweg/graspad rechts. Aan de 
T-splitsing gaat u L (blauw). (Het fietspad buigt hier 
naar rechts). Meteen daarna aan de Y-splitsing 
gaat u R de veldweg omhoog. Steek aan de rand 
van het buurtschap ijzeren bij wegkruis de 
asfaltweg over en loop RD over de holle veldweg. 
(Als u hier aan de kruising L gaat komt u bij huisnr.7 
bij Koffeecorner “klein iezere” geopend van april t/m 
sept. indien aanwezig. Tel: 06-52236584).   
 



 

(Even verder ziet u voor u de St Barbarakerk (1850) 
in Scheulder).  
 

Aan de 4-sprong, aan het einde van de 
beukenhaag, gaat u R (blauw/geel) over het 
smalle pad met rechts een beukenhaag en links 
een akker.     
 

5. Aan het einde van het pad gaat u L de veldweg 
omhoog. Negeer boven zijpad rechts.  
 

(U passeert hier velden met aanplant van jonge 
bomen van boomkwekerij Frijns uit Groot Welsden. 
Een eind verder passeert u rechts een 
laagstamboomgaard, die na de bloesemtijd (mei) tot 
de oogst (sept/okt) afgedekt is met fijnmazige 
hagelnetten).  
 

Negeer veldweg links. Vlak daarna aan de 4-
sprong aan de rand van Scheulder gaat u R (geel) 
over het fietspad. Na 150 m gaat u L (rood) over 
de veldweg. Negeer alle zijwegen en blijf deze 
weg, die later een asfaltweg wordt, 1,2 km RD 
(rood) volgen.  
 

(Een eind verder passeert u  rechts de (witte en 
grijze) gebouwen van de coöperatieve Fruitveiling 
Zuid-Limburg, sinds 2000 de enig overgebleven 
fruitveiling van Zuid-Limburg. Bijna aan het eind van 
deze weg passeert u links de bijzondere eco-woning  
van plantenkwekerij Radder. De eco-woning is 
gebouwd met Franse eiken balken en de 
tussenliggende vakken zijn opgevuld met een ruim 
10 cm dikke leemlaag. De woning wordt verwarmd 
met een in de kelder staande palletkachel en 
zonnepanelen bedekken het “parasol dak”. Bij 
Radder worden per jaar circa 1 miljoen biologische 
potkruiden geteeld bestaande uit circa 70 
verschillende soorten. Alle kruiden hebben het 
Europese Biologische keurmerk. Ieder kruid staat in 
een ronde 13 cm pot).   
 

Aan de voorrangsweg gaat u R over het fietspad. 
Aan de rotonde loopt u RD  verder over de stoep. 
Bij wegkruis en afsluitpalen gaat u R 
(Sprinkstraat). Aan de 3-sprong bij boomkruis 
gaat u RD en u komt meteen weer bij het gezellige 
café, de sponsor van de wandeling, waar u 
binnen of op het terras nog iets kunt eten of 
drinken.
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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.   

 

 


