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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 en Terblijt.  Aan het eind volgt 
nog een verrassend stuk door groeve Blom.  In Bemelen ligt café de Baskuul voor een pauze. 
 
Startadres: parkeerplaats café ’t Vöske, Grote Straat 8,  Berg  en Terblijt. 
(Links van het café is een grote parkeerplaats).  
 

 
 
Gps afstand: 12700m 
Looptijd: 2.40 uur 
Hoogteverschil: 77m 
 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.cafevoske.nl/
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596. BERG EN TERBLIJT 12,7km 
 
1. Met rug naar de ingang van het café 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 bij  tankstation/ Fiatgarage de 
voorrangweg over en loop RD (groen/geel/rood). 
De smalle asfaltweg wordt een dalende holle weg. 
Beneden aan de 4-sprong gaat u R (rood/geel). 
Volg deze licht dalende veldweg geruime tijd. 
(Een eind verder, 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). Let op! Ga aan het eind van de rechts 
gelegen brede grubbe (circa 10 m. voor het rechts 
staande bordje “regenwaterbuffer Koelbosgrub”) L 
over het smalle bospaadje.  
 
2. Aan de T-splitsing gaat u L (geel/groen) het 
bredere pad omhoog. Bijna op het eind van de 
links gelegen “bergweide” gaat u R het 
trappenpad omhoog. Het pad maakt een haakse 
bocht naar rechts en links. (Bij de haakse bocht 
naar links heeft u bij  zitbank mooi uitzicht op de 
Bemelerberg). Aan de T-splitsing gaat u R. Meteen 
hierna aan de T-splitsing bij herinneringskruis 
van Petrus Kicken, lindeboom en zitbank gaat u R 
de asfaltweg omlaag. Meteen daarna gaat u L de 
veldweg omhoog. Aan het einde van de veldweg 
gaat u R 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 pauzeplak met 
leuk terras met mooi uitzicht. U passeert even 
verder links het ongevalskruis van J.W. Sleypen. 
(Deze verongelukte hier op 5 februari 1889 met 
paard en kar).   
 
3. Let op! 50. M. verder neemt u  het eerste paadje 
L, dat nog even parallel loopt aan het dalende pad 
waarover u liep. (U loopt dus niet verder het bredere 
pad omlaag). Negeer zijpad links omhoog en loop 
RD over het dalende holle pad gelegen tussen 
mergelrotsen. (Deze holle weg (pad), lokaal bekend 
onder de naam “ Romeinse weg”, maakte tot het 
midden van de 19

e
 eeuw deel uit van de hoofdroute 

Maastricht- Aken). Beneden buigt het pad links 
omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u R 
omlaag. Aan de 3-sprong gaat u R omlaag. (Hier 
staat rechts een zitbank waar u mooi uitzicht 
(afhankelijk van jaargetijde) heeft op de 
Bemelerberg). Aan de volgende 3-sprong gaat u 
RD de trapjes omlaag. Het pad buigt even verder 
naar links. Volg het smalle bospad nu beneden 
door de bosrand. (Het rechts gelegen groot wit 

gebouw (eind 19
e
 eeuw) heeft verschillende functies 

gehad namelijk klooster, hotel, gezellenhuis van de 
Staatsmijnen en opleidingscentrum. Nu is het een 

luxe appartementencomplex). Aan de T-splitsing 
gaat u R omlaag. (U kunt hier even L omhoog lopen 
en dan  
 
komt u bij een bijzondere Mariagrot, waar enkele 
zitbanken staan).  
 
4. Beneden aan de T-splitsing bij draaihekje en 
zitbank gaat u L over de grindweg. (Als u wilt 
pauzeren kunt u naar Roemer’s eetcafé lopen (500 
m.) .Ga hier dan R. Aan de doorgaande weg gaat u 
L.  Net voorbij het St. Laurentius kerkje (1845), 
waterput en mei-den komt het café met mooi voor- en 
achterterras).   De route volgend passeert u 150 m. 
verder links grotten in de Mettenberg. Hierin hebben 
in de tweede helft van de 19

e
  eeuw mensen 

gewoond). Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u L 
(groen/geel) over de brede asfaltweg. Negeer 
veldweg rechts.  Aan de 3-sprong bij kalkoven De 
Valk (zie infobord) en waterput gaat u  L de smalle 
asfaltweg omhoog.  Na 100 m. gaat u schuin R 
het bospad omhoog.  Aan het eind van dit pad 
gaat u R over de asfaltweg. Volg deze geruime 
tijd langs de groeve ’t Rooth. (Bijna aan het einde 
van deze weg heeft u mooi uitzicht op deze 
mergelgroeve. In deze groeve is de zeldzame 
roofvogel Oehoe gesignaleerd, dit is de grootste 
uilensoort ter wereld). Aan de T-splitsing gaat u L.  
Aan de T-splitsing bij waterput in het buurtschap 
Gasthuis 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 van de akker/weiland 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 augustus 1825. De waterput (Musschenput) 
stamt ook uit deze tijd). 
 
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. Deze windmolen, type 
bovenkruier, uit 1855 is 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 het buurtschap Wolfshuis 
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bij wegkruis, met bijzondere tekst, de eerste weg 
R  (Reutjesstraat). 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 pad, gelegen tussen 
akkers, omhoog. Bij zitbank wordt dit een 
veldweg. Bij bakhuisje van mergel wordt de 
veldweg een asfaltweg.  
 
6. Aan de T-splitsing bij wegkruis in het 
buurtschap Terblijt gaat u L omhoog. Neem nu 
tegenover de bijzondere woning (no. 23) de 
eerste weg R  (Muntweg/geel/groen) omlaag. 
Negeer beneden zijpad scherp links omhoog. Let 
op! Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u bij bordje 
regenwaterbuffer Terblijt via het draaihekje 
(stegelke) R het weiland in. Loop RD naar het 
volgende stegelke. Loop bij het infobord 
voetbalveld “Terblijtse Boys” RD met rechts van 
u de afrastering en links de regenwaterbuffer. Via 
het volgende draaihekje loopt u het volgende 
weiland in. Loop RD het weiland met links van u 
een hellingsbos. (De mergelstenen, die hier in de 
bosrand liggen, herinneren aan de voormalige 

ondergrondse mergelgroeve (begin 20
e
 eeuw), die 

hier lag). Via het volgende stegelke verlaat u het 
weiland en loopt u  RD het pad omhoog.  Boven 
bij infobord steekt u asfaltweg over en loopt u via 
het 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). Boven bij het grote ijzeren hek 
loopt u RD. Loop bij picknickbank en infobord RD 
en via het klaphek verlaat u het natuurgebed 
Kleine Heide. Aan de asfaltweg gaat u R, over het 
links gelegen asfaltpad, omhoog. Vlak daarna 
steekt u de voorrangsweg over en ga L over het 
trottoir langs wat bungalows. Ga vlak voor het 
gazon begint R het betegelde voetpad in.  Negeer 
zijpaden en ga aan het eind L door de 
Valkenburgerstraat langs de kerk. Negeer alle 
zijwegen en u komt weer bij het café 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.   
 

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl 
 

 
 
 

http://www.kroegjesroutes.nl/

