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Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u eerst langs de golfbaan Het Rijk van Margraten met mooi 
uitzicht.  Via het Klinkerbergbos loopt u  naar de rand van de buurtschap Sint-Antoniusbank. U passeert de 
bijzondere Mariagrot van Bemelen en dan loopt u door het bos omhoog naar de rand van het Plateau van 
Margraten. Het laatste stuk loopt u door het prachtig natuurgebied van de Bemelerberg.  Er staan enkele 
zitbanken onderweg. Aan het eind kunt u bij de sponsor op het achterterras genieten van het  prachtig 
uitzicht op de Bemelerberg. 
 

Startpunt: Gastrobar Die Twie , Oude Akerstraat 53a, Bemelen.  (Bij de kerk). 
(Tegenover huisnr. 30 is een parkeerstrook langs de weg). 
 

 
 

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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://www.dietwie.nl/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 7,30 km  1.45 uur  54 m 79  m 

 
 

781. BEMELEN 7,3 km 
 

1. Met de rug naar de gastrobar gaat u R.  Na 350 
m gaat u voorbij huisnr. 2 en bij wegkruis  L 
(blauw/geel). Negeer zijweg rechts (Kersenwei).  
Meteen daarna, waar de asfaltweg naar links 
buigt en Schepenbank heet, gaat u bij rood-wit 
paaltje R (blauw/geel) over de licht stijgende 
smalle asfaltweg. Negeer zijwegen. Aan het einde 
van deze smalle asfaltweg gaat u L. Meteen 
daarna gaat u bij  wegkruis met belerende tekst 
(zie tekst op kruis) R (blauw/geel) over de veldweg.  
 

(Rechts heeft u mooi uitzicht (afhankelijk van 
beplanting akker) over Maastricht o.a. op de 
tweelingtorens van de Petrus  Bandenkerk (1905) in 
Heer. In de verte ziet boven de 151 m hoge tv-toren 
in de wijk Daalhof, het hoogste bouwwerk van 
Maastricht.  
 

Een eindje verder passeert u links een wel heel 
bijzonder “volkstuintje”). 
 

Aan de 4-sprong bij veldkruis gaat u RD. Steek 
meteen daarna de brede asfaltweg over en ga dan 
schuin L (roze/geel) het pad omhoog.  Vlak 
daarna gaat u aan de 3-sprong R (geel/roze) door 
het klaphek en loop het pad, gelegen tussen twee 
beukenhagen, omhoog met rechts van u de 
golfbaan “Het Rijk van Margraten”.  
 

(Waar bijna boven rechts de beukenhaag eindigt, 
heeft u rechts mooi uitzicht o.a. over Maastricht).  
 

Aan de 3-sprong bij ijzeren hek gaat u L de 
grindweg omhoog richting clubhuis van de 
golfclub, een leuke pauzeplek met prachtig 
uitzicht.  
 

(Als u hier bij ijzeren hek 100 m RD (roze) loopt, dan 
komt bij de mooie kruiswegstaties (1892) van het 
Missiehuis. Als u bij de kruiswegstatie  R omlaag 
loopt, dan komt u na 30 m bij de grote Lourdesgrot 
(1892). Links naast de Lourdesgrot staat de grafkapel 
(1900) waarin een piëta staat. U heeft hier prachtig 
uitzicht over Maastricht o.a. op de bijna 80 m hoge 
kerktoren van de St. Janskerk aan het Vrijthof).  
 

Aan de 3-sprong op het golfterrein gaat u R 
verder omhoog. Meteen daarna aan de volgende 
3-sprong gaat u RD over het pad dat naar links 
buigt. Boven aan de 3-sprong bij infobord gaat u 
RD. Meteen daarna gaat u R over de klinkerweg.   
 

2. Bij de parkeerplaats gaat u L over de asfaltweg 
met links van u de hockeyvelden van Hockeer, de 
hoogstgelegen hockeyvelden van Nederland en 
in de verte de met mergelstenen gebouwde 
Monulphus en Gondulphuskerk (1933) in Berg en 
Terblijt). (Rechts ziet u de Driving Range 
(oefenterrein) van de golfclub, een kijkje waard).  

Aan de T-splitsing, uitgang sportaccommodatie, l 
gaat  R over de asfaltweg met rechts de 
voetbalvelden van V.V. Keer.  Na 150 m, circa 20 
m voorbij het plaatsnaambord Cadier en Keer en 
tegenover nr. 75, gaat u L via/langs klaphek het 
bospad omlaag, dat beneden bij afrastering naar 
links buigt en een smal paadje wordt. Bij ingang 
(vouwer/plooibaar hek) van weiland gaat u RD over 
de bosweg van het in 1999 aangeplant bos 
genaamd Klinkenberghbos. Na het bos gaat via 
het ijzeren hekje  (pin even naar links schuiven) 
door het weiland omlaag  
 

(Als u hier RD langs de afrastering van het weiland 
loopt, dan komt u meteen bij plaquette t. h. a. Albert  
Klinkenbergh natuurbeschermer en oprichter van de 
Unie van Provinciale Landschappen en waarnaar dit 
bos genoemd is).  
 

Via volgend ijzeren hekje verlaat u het weiland en 
loopt u RD door het volgende bosje. Beneden 
gaat u bij infobord, klaphek en houten 
afsluitboom L over de grindweg.     
 

(Over deze grindweg liep het traject van de oude 
trambaan Maastricht-Vaals, die van 1925 tot april 
1938 operationeel was. De weg is lokaal bekend 
onder de naam “Zwarte weg”). 
 

Meteen daarna gaat u R de asfaltweg omlaag.  
 

(Als u hier RD over de asfaltweg loopt, dan komt u na 
150 rechts (Zwarteweg, nr.1) bij de ingang/breed 
ijzeren hek  van de mooie Stiltetuin Spirituele 
Bevrijding die u van vrijdag t/m zondag van 12.00 tot 
16.00 uur kunt bezoeken). 
 

3. Beneden aan de 4-sprong, waar de brede 
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u bij zitbank en 
verbodsbord RD (geel/blauw/roze) over het brede 
pad met rechts van u de bosrand van het 
hellingbos.  
 

(Na 300 m passeert u rechts grotten in de 
Mettenberg. Tot het einde van de 19e eeuw hebben 
hier in de grotten drie generaties van een familie 
gewoond. In de grotwoning zijn de nodig kinderen 
geboren).  
 

Na 500 m gaat u meteen voorbij zitbank/afvalbak 
via draaihekje het brede trappenpad omhoog 
richting Mariagrot.  50 m voor de Mariagrot, die in 
het voormalig kloosterpark, staat  gaat u L over 
het pad beneden door de bosrand.  
 

(Als u hier RD loopt, dan komt u bij de bijzondere 
Mariagrot. Hier staan enkele zitbanken).   
 

Na 200 m buigt het bospad rechts omhoog. 
Boven na trappenpad gaat u R verder omhoog. 
Na 50 m buigt het pad links verder omhoog.  



  blz 3 van 3 

 

Aan de 3-sprong RD. Boven aan de T-splitsing  
gaat u L omhoog. Omlaag lopend gaat u aan de 
Y-splitsing R omhoog. Vlak daarna aan de 3-
sprong, met links een dalend trappenpad, gaat u 
R omhoog. 
 

4. Meteen daarna boven bij weiland/akker verlaat 
u het bos en gaat u RD over het graspad met 
rechts van u de bosrand en links het grote 
weiland/akker.  
 

(In de zomer kan hier langs de bosrand het gras 
hoog staan. Is dit zo, ga dan hier L het (gras)paadje 
omhoog met links de bosrand. Negeer zijpaden en   
volg even verder RD de stijgende veldweg. Beneden 
aan de doorgaande weg gaat u R. Meteen daarna   
gaat u bij het stenen herinneringskruis van Petrus 
Kicken, lindeboom, zitbank en groot digitaal bord L 
over de veldweg. Ga nu verder bij **** in dit punt).  
 

Volg nu geruime tijd het graspad langs de 
bosrand. (U loopt hier aan de rand van het plateau 
van Margraten. Het gras kan hier soms hoog staan). 
Waar het pad na 700 m een bocht maakt en bij 
rechts staande meerstammige boom  ophoudt, 
gaat u L en loop even verder RD de veldweg 
tussen de groet akkers omhoog. Aan de 
doorgaande weg  gaat u L omlaag. Na 150 m gaat 
u bij het stenen herinneringskruis van Petrus 
Kicken, lindeboom, zitbank en groot digitaal bord 
R over de veldweg. 
 

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

Meteen daarna gaat u L over het graspad met 
links een meidoornhaag en rechts een akker en 
met voor u de kerk van Berg en Terblijt.  Een eind 
verder meteen voorbij klaphek en picknickbank, 
een genietplekje, buigt het pad via trappenpad 
naar rechts. 
 

(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).  
 

5. Een eind verder buigt het pad links langs de 
bosrand omlaag. Beneden, na trappenpad, gaat u 
L (geel/groen).  Negeer na 300 m bospaadje 
rechts omhoog en volg het holle bospad RD 
(groen/geel) omlaag. Vlak daarna aan de T-
splitsing bij uitstroom van regenwaterbuffer gaat 
u L (rood/groen/rood-wit/Pelgrimsweg naar 
Santiago) door de holle weg.   
 

(Een eind verder ziet u rechts een mooie mergelwand 
met grotten).  
 

Aan de 4-sprong bij groot infobord en zitbanken 
gaat u RD (roze/wit-rood).   
 

(Achter het grote infobord staat een “tuynheg”, een 
gevlochten haag. Rechts op de helling ziet u de 
biologische wijngaard Bemelerberg).  

Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u L (zwart) 
over de licht stijgende smalle asfaltweg.  
 

(Als u hier 50 m RD loopt, dan komt u bij een 
bijzondere zitbank. Op deze zitbank, in de vorm van 
een hoefijzer, kunnen mensen herinneringen ophalen 
aan een dierbare, die aan corona is overleden.  Lees 
ook even het gedicht van de Bemelenaar Guus 
Urlings. Zeker even doen wat in het gedicht staat. Op 
deze bijzondere plek, met uitzicht op de mergelwand, 
staat (komt te staan) ook een zwaluwnestkast). 
 

De route volgend ziet u rechts de 8 m hoge stal van 
paardenfokkerij met dressuurbaan van Katharina 
Offel Sporthorses). 
 

Steek bij met hout beklede woning de 
doorgaande weg over en ga meteen R over het 
klinker -voetpad langs deze doorgaande weg.   
 

(Hier aan de doorgaande weg ziet u links aan het 
pleintje een rijksmonumentaal uit mergelblokken 
opgetrokken gebouw (1858). Dit is het voormalig 
gemeentehuis met lagere school en 
onderwijzerswoning).  
 

Bij glascontainer gaat u schuin L (St. 
Laurentiuspad) het klinkerpad omhoog naar de 
kerk.  
 

(Boven bij zitbanken heeft u weer prachtig uitzicht op 
de mergelwand van de Bemelerberg).   
 

Bij de ingang van het mooie Sint Laurentiuskerkje 
(1845), groot muurkruis  en bij twee grafkelders 
(1887 en 1899) gaat u R de brede trap omlaag.  
 

(Als u hier bij de ingang RD loopt en dan meteen L 
gaat, dat kunt u via de inpandige kapel het mooie 
interieur van de kerk bezichtigen. Door het aansteken 
van een kaarsje draagt u bij aan het onderhoud van 
de kerk. Voor u ziet u de in 1880 herbouwde  
pastorie.  
 

Een gedeelte van de mergelstenen kerktoren, die 
hoorde bij de vorige kerk,  dateert uit de 12e eeuw. 
De rest van de toren stamt uit circa 1350.  
 

Rechts naast de voorgevel bevindt zich de grote 
grafsteen van M. Soiron (1748 – 1834), de 
stadsbouwmeester van Maastricht en wellicht ook de 
ontwerper van de huidige kerk.  
 

U kunt ook via het kerkhof een rondje om de kerk 
lopen waar tegen de zijkant van de kerk enkele oude 
grafstenen staan.   
 

Aan het eind van de kerk bij de oude grafsteen van 
de protestant Willem Jacob Hesselt van Dinther 
(1754-1819) o.a. burgemeester van Bemelen, die 
hier tussen vier (4,5,8) kadasterpaaltjes in ongewijde 
grond begraven ligt, gaat u L met links van u de 
zijkant van de kerk). 
 

Beneden gaat u R en meteen daarna gaat u bij 
waterput en mei-den L terug naar Gastrobar Die 
Twie, de sponsor van deze wandeling, waar u 
binnen of op het mooie voor- en achterterras nog 
iets kunt eten of drinken.  


