ROL-route 10. GROOT-WELSDEN 7,5km
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Tijdens deze route rolt u over het Plateau van Margraten tussen de akkers naar Sibbe waar u kunt pauzeren
bij café Aan de Kirk. De terugweg gaat verder over het Plateau van Margraten. U passeert de windmolen
van Wolfshuis en omlaag rollend naar het startpunt passeert u een leefgebied van de korenwolf.
De route gaat over asfaltwegen en goed begaanbare veldwegen. Het hoogteverschil is goed te doen.
Startpunt: Groot-Welsden 48, Margraten.
(Parkeer niet voor de galerij maar iets verder langs de weg). De galerij is geopend op woensdag, zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 en verder op afspraak.
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ROL-route 10. GROOT-WELSDEN 7,5km
1. Met uw rug naar huisnr. 48 gaat u R omhoog.
Aan de 3-sprong bij wegkruis en ANWBwegwijzer gaat u R richting Sibbe. (Een eind
verder passeert u links een laagstamboomgaard met
hagelnetten. Van na de bloesemtijd (mei) tot de
oogst (sept/okt) worden de laagstambomen vaak
afgedekt met fijnmazige hagelnetten). Aan de
voorrangsweg bij wegkruis gaat R. Meteen
daarna gaat u L over de licht stijgende veldweg.
Aan de T-splitsing bij wegkruis in Lammerdel
gaat u L (Margraterweg). Negeer veldweg rechts.
Na 400 m. gaat u aan de 4-sprong bij wegkruis RD
en u rolt het buurtschap IJzeren binnen.
2. Aan de kruising bij wegkruis gaat u verder RD.
Aan de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna aan
de 3-sprong bij twee zitbanken, waterput,
Mariakapel (1955) en muurkruis gaat u L
(Limietstraat). Voorbij het laatste huis (nr. 3)
neemt u rechts het asfaltpad (fietspad). Let op!
Waar het (fiets)pad naar links buigt, gaat u R over
de veldweg. Na 200 m. gaat u de doorgaande weg
R. Na 100 m. gaat u aan de 4-sprong R over de
veldweg, die u circa 500 m. RD volgt. Negeer pad
rechts. Aan de asfaltweg in Sibbe gaat u L. Vlak
daarna aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u RD.
Negeer twee zijwegen rechts. (U passeert de
rijksmonumentale Sint-Rosakerk. Deze kerk is
gebouwd uit mergelblokken. Het huidige schip
dateert uit 1844. Zie infobord naast ingang). U komt
bij het gezellige dorpscafé Aan de Kirk waar u
kunt pauzeren. (Links van het terras is de stoep het
laagst).
3. Met uw rug naar het café gaat u R. Negeer
doodlopende zijweg rechts. Aan de 3-sprong bij
wegwijzer gaat u RD (Sibberkerkstraat). Aan de 4sprong bij bijzondere muurkruis gaat u bij
verbodsbord RD (Maastrichterweg) over de
asfaltweg. Aan de Y-splitsing bij veldkruis en
zitbank gaat u L over de veldweg/betonpad. (U rolt
hier over het Plateau van Margraten. Een eindje

verder ziet u rechts (afhankelijk van beplanting
akkers) de met mergelstenen gebouwde Monulphus
en Gondulphus kerk in Berg en Terblijt. Rechts naast
de kerk ziet u in de verte de voormalige
steenkolenberg in het Belgische Waterschei bij
Genk). Bij picknickbank gaat u L over de
doorgaande weg met optische fietsstroken.. Na
500 m., waar de asfaltweg bij zitbank, wegkruis en
drie lindebomen naar rechts buigt, gaat u RD
(blauw/rood) over de veldweg. (Een eindje verder
ziet u rechts 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)
4. Aan de 3-sprong gaat u L. Meteen daarna gaat
u L (blauw) de veldweg omlaag. Negeer graspad
links. (Hier ligt links een leefgebied van de
korenwolf. Zie infobordje).Beneden aan de Ysplitsing gaat u R verder omlaag. Aan de Tsplitsing gaat u L (geel) over de smalle asfaltweg.
Negeer veldweg rechts en rol RD (rood/geel).
Negeer bij zitbank veldweg links omhoog en rol
rustig verder RD (rood) de asfaltweg omhoog.
Boven aan de 3-sprong gaat u L (rood) en u rolt
even verder Groot Welsden binnen. Aan de 3sprong bij muurkruis in muurnis gaat u RD
(blauw/rood). Aan de 3-sprong bij groot
muurkruis in muurnis gaat u R (blauw/rood) de
smalle holle asfaltweg omlaag. Beneden aan de
ongelijke 4-sprong bij wegkruis en boomkwekerij
Jos Frijns en Zn. gaat u L (geel) omhoog. (Boven
passeert u rechts (huisnr. 38) een mooi vakwerkhuis.
Deze voormalige schuur, die omgebouwd is tot
e
woning, dateert uit de 19 eeuw (dus uit 1800)). Aan
de ruime 3-sprong gaat u RD langs het trafohuisje
en de links gelegen mooie carréhoeve Dreeshof
(nr. 11) waar op de sluitsteen boven de poort het
jaartal 1859 staat. (In 1859 is de hoeve na een
brand herbouwd en uitgebreid. Het achterste
gedeelte van de hoeve was waarschijnlijk al vóór
1665 bewoond). U komt weer bij het beginpunt.

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

