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Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u langs velden en bosranden naar de rand van Bemelen en 
via de Mettenberg en groeve ’t Rooth naar het buurtschap Gasthuis. Hier ligt café ’t Plateau waar u kunt 
pauzeren.  De terugweg gaat door velden naar het buurtschap Wolfshuis (Hier ligt Theetuin Enchanthee) en 
Terblijt.  Aan het eind volgt nog een verrassend stuk door groeve Blom.  In Bemelen ligt hotel Bergrust met 
het mooie 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).  

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,43 km  2.45 uur  64 m  130 m 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.restaurantvoske.nl/
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596. BERG EN TERBLIJT 12,4 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/rood/geel/blauw) de doodlopende 
weg in. Steek de voorrangweg over en loop bij  
tankstation/ Fiatgarage RD (groen/geel/rood). De 
smalle asfaltweg wordt een dalende holle weg. 
Beneden aan de 4-sprong bij houten hekken en 
bord “Bemelerbeg” gaat u R (rood/geel). Negeer 
zijpaadjes en volg de licht dalende veld- bosweg 
geruime tijd RD door de mooie natuur.   
 

(Na 400 m, bij inrit van weiland, passeert u rechts 
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.  
 

Even verder passeert u links een zitbank.  
 

Ruim 100 m verder passeert u links de voormalige 
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).  
 

2. Na 750 m beneden aan de 3-sprong bij de 
uitstroom van regenwaterbuffer “Koelbosgrub” 
gaat u L (geel/groen) het holle pad omhoog. Na 
400 m, bijna aan het eind van de links gelegen 
“bergweide” 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 rechts bij klaphek een  picknickbank, 
een genietplekje. 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. 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).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R. Meteen daarna aan 
de doorgaande weg bij stenen kruis t. h. a. Petrus 
Kicken, die hier op 26 april 1867 plotseling is 
gestorven, lindeboom en zitbank gaat u R de 

doorgaande weg omlaag. Meteen daarna gaat u L 
de veldweg omhoog. Omlaag lopend loopt u aan 
het einde van de veldweg en bij het begin van 
graspad nog 10 m RD en dan gaat u bij twee 
dikke eiken R het smalle bospad omlaag. Meteen 
daarna aan de T-splitsing gaat u L en loop het 
trappenpad omlaag. Beneden gaat u L het bospad 
omlaag.  
 

(Als u hier R naar de asfaltweg loopt en deze L 
omlaag loopt, dan komt u na 50 m bij hotel Bergrust, 
een leuke pauzeplek met leuk terras met mooi 
uitzicht. Openingstijden: in de periode april-sept., 
dagelijks vanaf 12.00; okt.-dec. en maart, alleen 
vrijdag-zondag; jan-febr. gesloten). 
 

U passeert even verder links het ongevalskruis 
van J.W. Sleypen, die hier op 5 febr. 1889 
verongelukte met paard en kar.   
 

3. Let op! 50 m verder bij trapje gaat u L over het 
paadje, dat nog even parallel loopt aan het 

dalende pad waarover u liep. (U loopt dus niet 
verder het bredere pad omlaag). Negeer trappenpad  
links omhoog en loop RD  het holle pad, gelegen 
tussen mergelwanden, omlaag.   
 

(Na veel regenval kan dit pad erg modderig zijn. Is 
dat zo, ga dan hier L het trappenpad omhoog. Boven, 
eind trappenpad,  gaat u aan de 3-sprong  R omlaag. 
Vlak daarna aan de volgende 3-sprong gaat u L 
omhoog. Ga nu verder bij **** in dit punt. Deze holle 
weg, 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. **** Omlaag 
lopend gaat u na 100 m aan de volgende 3-sprong 
R omlaag. Negeer zijpad links en RD het dalende 
pad dat rechts omlaag buigt. Na bijna 100 m gaat 
u L bij houten poortje/takkenhaag het korte 
trappenpad omlaag en volg het smalle bospad, 
dat even verder naar links buigt, RD beneden 
door de bosrand.  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).  
 
4. Beneden aan de T-splitsing bij draaihekje en 
zitbank gaat u L over de grindweg.   
 

(Na 200 m passeert u links grotten in de Mettenberg. 
Hierin hebben in 2e helft van de 19e eeuw  drie 
generaties van een familie gewoond en zijn er de 
nodige kinderen in de grotten geboren).  
 

Na 500 m aan de 4-sprong bij zitbank gaat u L 
(groen/geel) over de brede asfaltweg. Negeer 
veldweg rechts.   
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Aan de 3-sprong bij kalkoven De Valk (zie 
infobord) en waterput gaat u  L de  asfaltweg 
omhoog.  Na 100 m gaat u schuin R het bospad 
omhoog.  Aan het eind van dit pad gaat u R over 
de asfaltweg.   
 

(Meteen daarna passeert een zitbank en leilinde, die  
een gemeentelijk monument is. 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).  
 

Volg deze geruime tijd langs de groeve ’t Rooth.   
 

(Bijna aan het einde van deze weg heeft u mooi 
uitzicht op deze mergelgroeve waarin de zeldzame 
roofvogel Oehoe gesignaleerd, dit is de grootste 
uilensoort ter wereld).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L.  Aan de T-splitsing in 
de buurtschap Gasthuis bij ANWB-wegwijzer, 
herenhuis (1757) met het mooie klokkentorentje 
op dak, waterput “Musschenput” en 
Mariakapelletje hangend aan boom, gaat u R.  
 

(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).  
 

5. Aan de 4-sprong bij twee wegkruisen gaat u R 
(groen).   
 

(Hier ligt café ’t Plateau, een prima pauzeplek met 
leuk terras  na 6,2 km).   
 

De asfaltweg wordt een veldweg, die u geruime 
tijd RD volgt. (U loopt nu over het plateau van 
Margraten). Aan de T-splitsing gaat u L 
(rood/groen). Aan de 3-sprong gaat u L 
(blauw/groen/rood). Vlak daarna aan de Y-
splitsing gaat u weer L (groen).  
 

(Rechts ziet u de van Tienhovenmolen (1855), type 
bovenkruier, de enige Nederlandse molen die vrijwel 
geheel uit mergelblokken is opgebouwd).   
 

Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u L over de 
asfaltweg. Neem nu in de buurtschap Wolfshuis 
bij wegkruis, met bijzondere tekst, de eerste weg 
R  (Reutjesstraat). 
 

(Als u hier bij wegkruis 10 m RD loopt komt u bij 
huisnr. 75 bij Theetuin Enchanthee, een leuke 
pauzeplek).    
 

De asfaltweg wordt voorbij boerderij een 
veldweg. Aan de 4-sprong bij wegkruis en meet- 
en regelstation “Bemelen” van de Gasunie gaat u 
R (geel/Achteromsweg) over de smalle asfaltweg. 
(Hier heeft u mooi uitzicht op de kerk van Berg). Aan 
de 3-sprong gaat u L (geel) de smalle asfaltweg 
omlaag. Let op! 50 m voorbij regenwaterbuffer 
Steenbergwegske gaat u L (geel/groen) het brede 
graspad, gelegen tussen akkers, omhoog. Dat bij 
zitbank een veldweg wordt. Bij bakhuisje van 
mergel wordt de veldweg een asfaltweg en loopt 
u de buurtschap Terblijt binnen.   
 

6. Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u L 
omhoog. Tegenover de bijzondere woning (no. 
23) gaat u R  (Muntweg) omlaag.  
 

(U passeert de rijksmonumentale voormalige hoeve 
nr. 9 (19e eeuw), de woning met huisnr. 6 (18e eeuw) 
en de grote met mergelsteen  gebouwde carréhoeve 
met boven de poort een sluitsteen met het jaartal 
1884. In de  tuin van deze hoeve staat een wegkruis 
staat).  
 

Negeer beneden zijpad scherp links omhoog. Let 
op! Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u bij breed 
verzinkt stalen hek en bordje regenwaterbuffer 
“Terblijt” via het draaihekje (stegelke) R het 
weiland in  dat u RD oversteekt. Bij het volgende 
verzinkte stalen hek loopt u  via stegelke bij het 
infobord “voetbalveld Terblijtse Boys” RD met 
rechts van u de afrastering en links de uitstroom 
van de regenwaterbuffer. Via het volgende 
draaihekje loopt u het volgende weiland in met 
links van u een hellingbos. Via het volgende 
stegelke verlaat u het weiland en loopt u  RD het 
pad omhoog. Boven bij infobord “De 
Bliergrubbe” steekt u asfaltweg over en loopt u 
via ijzeren klaphek de voormalige mergelgroeve 
Blom binnen.   
 

(Mogelijk komt u in de groeve Hollandse landgeiten 
en Nieuw Zeelandse Kune Kune (Maori) varkentjes 
tegen). 
 

7. Na de ingang gaat u L het brede pad omhoog.   
 

(Als u hier R het brede graspad, dat even verder naar 
links buigt, omlaag loopt dan komt u bij een mooie, 
bijzondere  mergelwand. U kunt het steile pad bij de 
mergelwand omhoog lopen (boven mooi uitzicht) 
maar u mag geen rondje door de groeve lopen. Dit is 
ten strengste verboden. U moet dus weer teruglopen 
naar de ingang waar u vandaan komt en dan vervolgt 
u weer de route).  
 

Voorbij (klap)hek passeert u boven een infobord  
en via het klaphek verlaat u het natuurgebed 
Kleine Heide Aan de asfaltweg gaat u R omhoog 
en u passeert links een Grieks kapelletje. Vlak 
daarna steekt u de voorrangsweg over en ga L 
over het trottoir langs de doorgaande weg. Vlak 
voor het gazon begint, gaat u R over het 
tegelpad/voetpad.  Negeer zijpaden. Aan de 
asfaltweg gaat L met links van u de kerk. Aan de 
4-sprong gaat u RD (Valkenburgerstraat).   
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(Als u hier even L gaat, dan kunt u de van 
mergelstenen gebouwde Monulphus en 
Gondulphuskerk (1933) bezoeken. Boven de deur 
(hoofdingang) ziet u de afbeeldingen van de 
bisschoppen Monulphus en Gondulphus.  
 

Via de zijdeur aan de rechterkant, kunt u de kerk 
bezichtigen. Met de rug naar de zij ingang ziet u links 

de pastorie, rechts bij het kerkhof het voormalig 
baarhuisje en op de hoek Rijksweg/Monulphusplein 
de voormalige kapelanie. Deze drie gebouwen zijn 
evenals de kerk met mergelstenen gebouwd).  
 

Negeer zijwegen en na bijna 600 m komt u weer 
bij het restaurant, de sponsor van de wandeling  
waar u 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.   
 


