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Deze heuvelachtige wandeling bestaat uit 2 lussen. U kunt kiezen uit 3 afstanden of tussendoor pauzeren 
bij de gastrobar. Tijdens de eerste lus van 11 km, die gemakkelijk is,  wandelt u langs mooie bosranden en 
over veldwegen naar de buurtschap Wolfshuis.  Hier passeert u Theetuin Enchanthee. Dan loopt u via het 
Plateau van Margraten naar de rand van de buurtschap Terblijt. Het laatste stuk van de route van de 11 km 
gaat door prachtige natuur. Na heel veel regenval kan het hier drassig zijn, doe dan hoge wandelschoenen 
aan.   De tweede lus begint met een steile klim naar de Bemelerberg waar u bij zitbank schitterend uitzicht 
heeft. Via rustige weggetjes loopt u  terug naar Bemelen, waar u ook nog het  mooie interieur van het 
Laurentius kerkje kunt bezichtigen. Onderweg staan enkele zitbanken. De Gastrobar heeft een leuk 
voorterras en een achterterras met 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). 
 

 

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

15,39 km  3.30 uur  88 m  126 m 

 
 

782. BEMELEN 15,4 km – 11 km – 5 km
 

1. Met de rug naar de gastrobar gaat u L. Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij waterput, mei-den en 
ANWB wegwijzer gaat u RD (geel/blauw). Aan de 
4-sprong bij met hout beklede woning, infobord 
en parkeerplaats gaat u R (Bosweg) over de 
smalle asfaltweg  met rechts van u het 
gemeenschapshuis.  
 

(Degene, die 5 km loopt, gaat hier aan de 4-sprong 
RD. Vlak daarna bij wegkruis en tegenover het met 
mergel gebouwd voormalig gemeentehuis met lagere 
school (1858) gaat u L (Molenweg).  Aan de 3-sprong 
bij Mariakapelletje aan boom gaat u L. Vlak daarna 
aan de 4-sprong bij infobord en zitbanken loopt u  bij 
verbodsbord RD (zwart/rood) het brede pad omhoog.  
 

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

Ga nu verder bij punt 4). 
  

De asfaltweg wordt een grindpad. Negeer 
draaihekje links naar Mariagrot (beslist even gaan 
kijken) en blijf de veldweg langs de bosrand RD 
volgen.  
 

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

Aan de brede asfaltweg bij zitbank gaat u  L 
(geel/groen).  
 

(Als u hier R de smalle (holle) asfaltweg omhoog 
loopt, dan komt u na 250 m  boven bij aan het eind 
van de smalle asfaltweg links bij huisnr. 1 bij de  
mooie Stiltetuin Spirituele Bevrijding die u kunt 
bezoeken van vrij. t/m zon. van 12.00 tot 16.00 uur).  
 

Vlak daarna bij regenwaterbuffer Bowie en bij 
verbodsbord gaat u R (geel) over de veldweg. 
Negeer zijpaden en blijf deze mooie veldweg 
langs de bosrand en akkers bijna 1 km RD 
volgen.  
 

(U passeert drie zitbanken, waarvan de eerste twee 
echte genietplekjes zijn).  
 

Aan de asfaltweg gaat u R. Meteen daarna gaat u 
bij oude waterput (1912) en een afbeelding van 
Maria aan boom L (rood/rood-wit) over de brede 
bosweg.  Let op! Na 100 m gaat bij infobordje en 
tegenover houten schuur schuin L het paadje 
omhoog en u passeert het geologisch monument 
“groeve Koeberg”. Blijf het smalle pad RD  
 

volgen. Een eindje verder komt u bij de 
Julianagroeve.  
 

(De Julianagroeve (zie infobord) is een mergelgroeve 
met een imposante, enkele tientallen meters hoge 
wand. In deze groeve is de zeldzame roofvogel de 
Oehoe waargenomen, één van de grootste 
uilensoorten ter wereld. Ook is hier de langste 
vuursteen (8 m.) gevonden, die ooit ter wereld is 
gevonden).  
 

Vlak daarna beneden aan de T-splitsing gaat u L 
(rood). Negeer vlak daarna  bospad links omhoog 
en volg de bosweg geruime tijd RD  (groen/rood) 
volgen Na 1 km gaat u aan de 3-sprong R 
(rood/groen) de veldweg omhoog en u verlaat de 
bosrand.   
 

2. Na 250 m, bijna boven, aan de volgende 3-
sprong gaat u L. (U verlaat hier de rood/groene 
route). Negeer zijpaden en volg bijna 1 km deze 
brede veldweg RD. Aan de 6-sprong bij wegkruis 
en picknickbank steekt u de asfaltweg over en 
loopt u RD (rood) over de veldweg met rechts van 
u de bosrand.  Aan de 3-sprong voorbij zitbank 
gaat u R (rood).  Aan de T-splitsing gaat u L over 
de smalle asfaltweg. Na 50 m gaat u bij twee 
ijzeren hekken en regenwaterbuffer Sliepedal R 
over de veldweg. Negeer veldweg rechts omhoog 
en volg 600 m. 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).  
 

Boven aan de ruime 3-sprong, met 3 bomen in het 
midden, gaat u R. (U loopt hier over het Plateau van 
Margraten). Meteen daarna aan de volgende 3-
sprong gaat u L (groen) omlaag.  
 

(Hier heeft u mooi uitzicht op de molen. Bij helder 
weer ziet u voor u in de verte de kerk en de 
watertoren in Schimmert).   
 

Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u L over de 
asfaltweg.  Na 100 m gaat u in de buurtschap 
Wolfshuis bij wegkruis, met bijzondere tekst, R 
(Reutjesstraat/groen).  (Als u hier bij wegkruis 10 m 
RD loopt komt u bij huisnr. 75 bij Theetuin 
Enchanthee voor een pauze).  Bij mooie 
vakwerkwoning (nr.1) uit 1776 (zie boven bij 
schoorsteen) buigt de weg naar links. De 
asfaltweg wordt voorbij boerderij een veldweg. 
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(Voor u heeft u mooi uitzicht op de kerk van Berg en 
Terblijt).  
 

Aan de 4-sprong bij wegkruis en meet- en 
regelstation “Bemelen” van de Gasunie gaat u RD 
(geel/groen) over de veldweg. 
 

(Een eind verder bij linksgelegen 
laagstamboomgaard passeert u links  (10 m voor het 
eerste (draad)hek) aan de rand van de fruitplantage 
een zgn. hagelkruis. Dit zou volgens de legende 
moeten dienen om onweer- en hagelschade tegen te 
gaan). 
 

3. Steek de asfaltweg over en loop bij 
verbodsbord RD over de  veldweg.  Waar de 
veldweg bij zitbank naar rechts buigt, negeert u 
zijpad links omlaag. (Even verder heeft u links mooi 
uitzicht over Maastricht). Voorbij huisnr. 62 gaat u 
bij verbodsbord L de veldweg omlaag. (Hier heeft 
u weer mooi uitzicht op de kerk in Berg en Terblijt).  
Beneden aan de kruising bij houten hekken en 
bord “Bemelerberg ” gaat u L (geel/rood). 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 de 
Duitsers een Vickers-Wellington vliegtuig met RAF-
vliegers neergehaald. Op het gedenkplaatje staan de 
namen van de vijf jonge omgekomen sergeants, die 
op  de militaire begraafplaats Jonkerbos in  Nijmegen 
begraven liggen. Alleen sergeant. Broley overleefde 
de val en bracht de rest van de oorlog door als 
krijgsgevangene in Duitsland). Het vliegtuig was, met 
honderden andere toestellen, op weg naar 
Düsseldorf).  
 

Even verder passeert u links een zitbank).  
 

Na 150 m passeert u rechts de 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..  
 
Na 750 m loopt u beneden meteen voorbij de 
uitstroom van regenwaterbuffer “Koelbosgrub” 
aan de 3-sprong RD (wit-rood) door de holle weg.   
 

(Deze holle weg kan na veel regenval op sommige 
plaatsen modderig zijn. Rechts heeft u op enkele 
plaatsen mooi zicht op mergelgrotten in de 
Kluisberg). 
 

Na 500 m aan de 4-sprong bij infobord en 
zitbanken, het knooppunt van deze wandeling 
gaat u bij verbodsbord R het brede pad omhoog.   
 

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

Degene, die wilt pauzeren of 11 km loopt,  gaat hier 
aan de 4-sprong L over de smalle asfaltweg. Aan de 
doorgaande weg bij wegkruis gaat u R. Loop nu RD 
en komt bij  het café.  
 

Bij glascontainer kunt u ook schuin L de smalle 
klinkerweg omhoog lopen en u kunt via het St. 
Laurentius kerkje (1845) teruglopen naar het café. 
Boven bij de kerk heeft u bij zitbanken mooi uitzicht 
op de prachtige mergelwand van de Bemelerberg.  
 

Via de inpandige kapel kunt u het mooie interieur van 
het kerkje bezichtigen Zeker doen. 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. Loop tegenover de ingang en bij 
de twee  grafkelders (1887 en 1899)  de trap omlaag. 
Beneden gaat u R. Meteen daarna bij waterput gaat 
u L en u komt bij het startpunt/pauzeplek) 
 

4.  Negeer zijpaden en volg het pad, dat een steil 
stijgend pad wordt, RD.  
 

(Doe rustig aan het is een straffe kuitenbijter, 
waarvan een gedeelte zelfs een  stijgingspercentage 
van 20% heeft).  
 

Na 300 m boven aan de 3-sprong bij zitbank (een 
mooie uitpufplek) gaat u scherp L over de veldweg.  
Na 30 m gaat u L door het klaphekje en volg het 
paadje over de Bemelerberg. Na 200 m gaat u bij 
zitbank R over het smalle pad.  
 

(Hier heeft boven op de Bemelerberg schitterend 
uitzicht. Hier ziet u o.a. vanaf  links in de verte de 
kerktoren in Cadier en Keer, de St. Pietersberg en de 
bijna 80 m hoge rode  kerktoren van de St. Janskerk 
aan het Vrijthof in Maastricht.  
 

Beneden ziet u het prachtige Sint Laurentiuskerkje  
uit 1845 en de grote stal van de paardenfokkerij met 
dressuurbaan van Katharina Offel Sporthorses.   
 

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).  
 

Het pad langs de helling buigt bij klaphek naar 
rechts met links weer mooi uitzicht.  
 

(U passeert de zitbank t .h.a. de veel te vroeg 
gestorven moeder Vivi. Een eindje verder passeert 
de zitbank t. h. a. aan de 77 jarige, oud 
aardrijkskunde leraar, Peer de Win die van 1984 tot 
zijn dood op 16 nov. 2016 schaapsherder was op de 
Bemelerberg. Hij heeft  erg veel gedaan voor het 
behoud van het Mergeland schaap, een oud ras dat 
bijna was uitgestorven).   
 

Vlak daarna aan de 3-sprong bij volgende  zitbank 
gaat u RD  over het brede graspad..  
 

(Hier heeft u bij zitbank prachtig uitzicht over het in 
het Maasdal gelegen Maastricht (Mestreech, dat neet 
breid is mer laank (niet breed maar lang is).    
 

Na 400 m maakt het pad een bocht links en dan 
naar rechts. Aan de  3-sprong gaat u L het brede 
gras- bospad omlaag dat u RD volgt. Beneden 
gaat u scherp L (zwart) de smalle asfaltweg 
omlaag.  Volg circa 1,5 km deze rustige dalende 
smalle asfaltweg.  
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5. Beneden aan de 4-sprong voorbij boerderij 
gaat u L (roze).  Vlak daarna aan de 3-sprong  
gaat u R (zwart/roze).  
 

(U passeert het herinneringskruis van Jef Geelen, die 
hier tijdens  werkzaamheden op zijn akker, door een 
verwarde man werd vermoord).   
 

Aan de 4-sprong gaat u L (zwart/roze) over de 
veldweg. Volg nu circa 1,3 km deze veldweg door 
de prachtige omgeving.   
 

(Bijna aan het eind van de veldweg passeert u links 
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). 
 

Aan de 3-sprong, bij wegwijzer en met links de 
prachtige mergelwand, gaat u R (zwart) de smalle 
(holle) asfaltweg omhoog met rechts de 
paardenfokkerij met dressuurbaan van Katharina 
Offel Sporthorses. Steek de  doorgaande weg 

over en ga meteen R over het klinker- voetpad 
met rechts de doorgaande weg.  
 

(Bij glascontainer kunt u ook schuin L de smalle 
klinkerweg omhoog lopen en u kunt via het mooie St. 
Laurentiuskerkje (1845) teruglopen naar het café.  
 

Boven bij de kerk heeft u bij zitbanken mooi uitzicht 
op de prachtige mergelwand van de Bemelerberg.  
(Via de inpandige kapel kunt u het mooie interieur 
van het kerkje bezichtigen. Zeker doen.  
 

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).  
 

Loop tegenover de ingang en bij de twee  grafkelders 
(1887 en 1899)  de trap omlaag. Beneden gaat u R. 
Meteen daarna bij waterput gaat u L en u komt bij het 
startpunt). 
 

Loop verder RD langs de doorgaande weg en 
voorbij de waterput komt u weer bij de Gastrobar, 
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of 
op het mooie voor- en achterterras met prachtig 
uitzicht, 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.   

 

 


