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Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u over veldwegen naar de buurtschap Klein-Welsden en dan 
loopt u naar de Wolfskop waar u prachtig uitzicht heeft. U passeert groeve Blankenberg en dan loopt u 
langs mooie bosranden en door het Rucydobos naar de buurtschap Honthem. Via leuk paadje loopt u  
onder de doorgaande weg door. Hier kunt u de Amerikaanse begraafplaats Margraten bezoeken. Dan 
wandelt u door de velden terug naar Groot-Welsden. U kunt de route inkorten tot 7,3 km.  
 

 
 
Startpunt: Hotel restaurant Groot-Welsden,  Groot-Welsden 27, Margraten.  
(Parkeer op de parkeerplats van het hotel). 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,70 km  3 uur  56 m  88 m 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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951. GROOT WELSDEN 12,7 km – 7,3 km 
 

1. Met uw rug naar het hotel gaat u L. Negeer 
zijwegen.  Na 300 m gaat u aan de 3-sprong bij 
huisnr. 84 R (geel/blauw) de doodlopende weg 
omhoog, die even verder een dalende veldweg 
wordt. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD 
(blauw) over de dalende en stijgende veldweg.  
 

(Omlaag lopend, bijna aan het einde van de veldweg, 
passeert u rechts bij ijzeren schuin liggende 
afrastering het Houbenbergske, een voormalige 
onderaardse kalksteengroeve).  
 

Beneden aan de T-splitsing bij zitbank, waar het 
volgens Jan Frints altijd goed weer is, gaat u R 
(blauw) over de licht stijgende veldweg.  
 

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

Na 600 m gaat u boven aan de 3-sprong L 
(groen/rood). (U loopt hier over het plateau van 
Margraten). Vlak daarna gaat u aan de volgende 3-
sprong RD (rood) omhoog.  Aan de kruising bij 
wegkruis en zitbank loopt u RD (geel) over de 
veldweg.  
 

(De alleenstaande lindeboom is van oudsher 
(1850/1860) de markeringsboom, die de grens 
aangeeft tussen de buurtschappen Klein - Welsden 
en “t Rooth. Er wordt ook gezegd dat deze boom 
geplant is door de troepen van Napoleon. 
Markeringsbomen hielpen de Fransen het land op 
een nieuwe wijze in te delen).  
 

Aan de T-splitsing in de buurtschap Klein-
Welsden gaat u R (geel) over de asfaltweg. Na 150 
m gaat u bij wegkruis en bord “einde bebouwde 
kom Klein - Welsden” L (rood/groen/geel) over de 
veldweg.  
 

(Voor u in de verte ziet u de kerk van Eckelrade, 
schuin rechts de kerk van Cadier en Keer met 
ernaast de mei-den. Rechts van deze kerk ziet u de 
Sint Pietersberg in Maastricht).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L (geel/rood) over de 
veldweg met even verder links een open 
koeienstal. 
 

(Voor u  ziet u de witte toren van de Amerikaanse 
begraafplaats in Margraten waar u straks naar toe 
kunt lopen).  
 

Voorbij grote open stallen van melkveebedrijf 
wordt de veldweg een dalende veldweg. 
2.  Let op! Na 150 m tegenover twee ijzeren 
hekken gaat u R (geel/rood)  door het weiland 

omlaag met rechts van u afrastering. Aan het 
einde van het weiland wordt het graspad een 
dalend hol paadje, dat bijna beneden een dalende 
bosweg wordt.  Beneden bij wegkruis en zitbank 
gaat u R de veldweg omlaag met rechts van u de 
bosrand.  Aan de 3-sprong gaat u L (groen/rood) 
de veldweg omhoog. Bijna boven aan de 
volgende 3-sprong gaat u R. Aan de verharde 3-
sprong voorbij zitbank gaat u RD. Steek vlak 
daarna bij wegkruis de voorrangsweg Maastricht 
– Vaals over en loop RD de veldweg omhoog. Aan 
de 4-sprong bij afsluiterlocatie Blankenberg van 
de Gasunie gaat u R (wit/rood).  
 

(Degene die 7,3 km loopt,  gaat hier L. Waar de 
veldweg na 600 m bij veldkruis en zitbank  naar 
rechts buigt, gaat u L (groen/rood) het graspad 
omhoog. Ga nu verder bij punt 5).  
 

Beneden aan de asfaltweg bij Mariakapelletje   
loopt u RD  (wit/rood) over de asfaltweg.  Vlak 
daarna aan de kruising bij zitbank gaat u L 
(Blankenberg) de platanenlaan omlaag. Negeer 
beneden klinkerweg links. Meteen daarna 
tegenover trafokast en ijzeren hek gaat u R via 
draaihekje over het smalle pad. 
 

(Hier ligt  Domein Blankenberg <1381. Het domein 
omvat Hoeve Blankenberg en Huize (kasteel) 
Blankenberg (1825)).  
 

U passeert meteen rechts een zit- schuilbank (zie 
infobord) en volg het pad RD vlak langs de links 
staande meidoornhaag. Na 100 m passeert u 
volgende draaihekje. Vlak daarna steekt u een  
bruggetje (loopplanken) over. Meteen daarna gaat 
u R/RD (wit/rood) het pad, dat twee haakse 
bochten maakt, omhoog met links een weiland 
(Boven ziet u voor u grote aardappelloodsen, die vol 
liggen met zonnepanelen). Aan de veldweg gaat u L 
(wit) 
 

3. Tegenover manege “Stal Tychon” gaat u L over 
het graspad.  
 

(Even verder ziet u links in het weiland een 
torenvalken broed-  en overnachting kast op paal).  
 

Loop na het klaphek RD en u komt  bij een 
zitbank.  
 

(Deze plek is lokaal bekend onder de naam 
“Wolfskop”. U heeft hier prachtig uitzicht over het 
Eckelraderveld o.a. op de Bartholomeus kerk in 
Eckelrade waarvan het oudste gedeelte uit de 13e 
eeuw stamt.  
Loop ook even om de zeer oude lindeboom heen, die 
in 1985 door storm geveld werd. De holle boom wordt 
met een ijzeren stang bij elkaar gehouden).  
 

Loop RD (links van zitbank) de grashelling en even 
verder het trappenpad omlaag.  
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(Omlaag lopend ziet u links weer Domein 
Blankenberg).  
 

Beneden komt u bij het geologisch monument 
“Groeve Blankenberg”  
 

(De Wolfskop is een geologische monument waar 
vroeger tot 1946 vuursteen werd gedolven. De 
vuursteen bank, die u hier ziet (onderkant 
steenwand) is met een oppervlakte van 8 km en een 
dikte van circa 2,5 meter de dikste bekende 
vuursteenbank ter wereld. Deze steenbank is voor de 
wetenschap een onopgelost raadsel. De steen werd 
o.a. gebruikt voor het vervaardigen van straatstenen  
(kinderköpkes) zoals rond 1825 bij de aanleg van de 
Rijksweg van Maastricht naar Vaals. Voor de 
mergelwand ziet u kleine aangelegde poelen. Deze 
zijn bestemd voor de voortplanting van de zeldzame 
geelbuikvuurpad (kikker)).  
 

Ga door het klaphek en ga dan R (wit/rood) over 
de veldweg. (Even verder passeert u  rechts het 
“bijenbos” en het insectenhotel van VTN Cadier en 
Keer). Aan de 3-sprong gaat u L (geel/wit) over de 
smalle asfaltweg. Meteen daarna gaat u aan de 
volgende 3-sprong weer L (wit).  Volg nu circa 1 
km deze rustige smalle licht stijgende asfaltweg 
door de mooie natuur.  
 

(U passeert meteen  twee zitbanken waarvan een de 
herinneringsbank aan Mia en Jacques Claessens is. 
Ook een  mooie pauzeplek).  
 

Aan de T-splitsing bij zitbank, regenwaterbuffer 
en boomkruisje gaat u L (blauw/wit) over de 
veldweg.   
 

4. Na 50 m gaat u bij verbodsbordje R het brede 
bospad omhoog. 
 

(U verlaat hier de blauw/witte wandelroute.  Dit 14 
hectare grote bos is in  2003/2004 aangeplant).   
 

Boven aan de kruising bij zitbankje in het Rucydo 
bos (zie infobordje)  gaat u L omlaag.  Aan de 
veldweg gaat u R. Let op!  Circa 30 m vóór 
asfaltweg, zitbank en wegkruis gaat u L het 
bospaadje omhoog.  
 

(U kunt ook RD lopen. Ga dan bij zitbank en wegkruis 
L de asfaltweg omhoog. Meteen daarna gaat u L (wit)  
de holle veldweg omhoog. Negeer boven bospad 
links en loop RD over de veldweg. Ga nu verder  bij 
***** in dit punt).   
 

Aan het eind van het bospad gaat u L over de 
veldweg. **** Na bijna 500 m gaat u bij de eerste 
alleenstaande boom R over het graspaadje met 
schuin rechts voor u een grote stal van een 
melkveehouderij.  Na 100 m gaat u L (zwart) over 
het licht dalende graspad met rechts van u 

afrastering. (Voor u ziet weer de witte toren op het 
Amerikaans kerkhof).  
Aan de T-splitsing gaat u R (zwart) veldweg 
omlaag. Aan de 4-sprong in het buurtschap 
Honthem gaat u bij stenen wegkruis RD omhoog 
met links van u vakantiehoeve Hontemerhof 
(huisnr. 43/zie infobordje).   
 

(Tegenover deze rijksmonumentale voormalige 
boerderij (1849) staat een oud bakhuis, waar vroeger 
door de bewoners van de hoeve broden en vlaaien 
werden gebakken. De route volgend passeert u 
boven een huis (nr. 47), waarvan het gehele dak  uit 
zonnepanelen bestaat. Dit is één van de eerste 
huizen, die met zonnepanelen energie opwekte).  
 

Beneden gaat u voorbij huisnr. 52 L (zwart) over 
de asfaltweg. Waar vlak daarna de asfaltweg 
schuin rechts omhoog buigt, loopt u  RD (groen) 
over de veldweg. Waar de veldweg naar links 
buigt, gaat u bij veldkruis en zitbank R 
(groen/rood) het graspad omhoog.  
 

5. Via betonnen duiker (denk aan uw hoofd!!) loopt 
u onder de doorgaande weg Maastricht-Vaals 
door. Ga dan meteen R door het ijzeren klaphek. 
Eindje verder gaat u L door het volgende ijzeren 
klaphek.  
 

(Als u de Amerikaanse begraafplaats wilt bezoeken 
(zeker doen), ga dan hier  R de grashelling omhoog. 
Boven aan het  fietspad gaat u L. Na 200 m komt u 
bij de hoofdingang van de begraafplaats. Op de 
Amerikaanse begraafplaats liggen 8301 soldaten 
begraven, voornamelijk Amerikanen, die tijdens  de 
Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld).  
 

Volg het smalle pad gelegen tussen akkers RD 
(rood/groen). Aan de veldweg gaat u L (rood).  
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R de veldweg 
omlaag. 
 

(Voor u ziet u woningen in de buurtschap  Klein-
Welsden. Links in de verte ziet u weer de kerk in 
Cadier en Keer. Beneden passeert u velden waarop 
jonge bomen van een boomkwekerij staan).  
 

Beneden aan de schuine T-splitsing gaat u R. 
Negeer zijpad rechts.  Aan de ruime 5-sprong bij 
picknickbank en wegkruis loopt u bij 
regenwaterbuffer “Vijfsprong” RD (rood) over de 
veldweg met rechts van u de bosrand.  Aan de 3-
sprong voorbij zitbank gaat u R.  Aan de T-
splitsing gaat u R (geel/rood) over de asfaltweg. 
Bij zitbank gaat u L (geel/wit-rood) over de licht 
stijgende smalle veldweg.  Boven de T-splitsing 
gaat u R (geel/blauw) omhoog. Beneden aan de 3-
sprong in Groot-Welsden gaat u L omhoog. 
Negeer zijwegen en na 300 m komt u weer bij het 
startpunt. 

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.   

 


