
 

 
 

Wandelroute Dorpentocht Geulhem - Bemelen 

 

Deze route is ontwikkeld door RouteBureau Nederland 

 

  
 

Start- en eindpunt: Hotel-Rest. De Geulhemmermolen, Geulhemmerweg 49 in Berg en Terblijt 

Afstand: 9 km 

 

Een afwisselende wandelroute die begint in het gehucht Geulhem (Berg en Terblijt) in het 

Geuldal. Langs heuvels en holle wegen wandelt u naar het dorp Bemelen, waar u de 

indrukwekkende groeven van de Bemelerberg kunt bewonderen. Via het weidse plateau van 

Margraten en het dorp Terblijt keert u weer terug naar Geulhem. Kortom: het prachtige Zuid-

Limburg in een notendop! Onderweg komt u minstens drie horecagelegenheden tegen. 

 

Let op 

Sommige paden kunnen drassig en glad zijn, zorg daarom voor stevige wandelschoenen. 

 

Routebeschrijving (RA=rechtsaf, LA=linksaf) 

1. De route start bij de Geulhemmermolen (zie A) en het gelijknamige hotel. 

2. Voor het bezichtigen van de rotswoningen in de Geulhemmerberg (B) loopt u eerst zo'n 100 

meter de Geulhemmerweg in. 

3. Keer terug naar de Geulhemmermolen en ga LA de Geulweg in. 

4. Direct na de bebouwing LA het pad op 

5. Volg het pad (niet afslaan) tot in het dorp Berg. Het pad gaat over in een verharde weg. 

6. Ga bij de Oude Kerkstraat LA 

7. Ga bij de eerste kruising RA (Grote Straat) 

8. Volg de Grote Straat tot aan de waterput (C), ga daar LA en neem de eerste RA (Kleinstraat) 

9. Steek de rijksweg recht over. De Douboomweg gaat over in een pad dat bergop en daarna 

bergaf gaat. 

10. Eerste kruising RA (Koelboschgrubbe) (D) 

11. Volg de Koelboschgrubbe tot aan het informatiebord over de Bemelerberg (E) van het 

Limburgs Landschap. Een geweldige plek om even uit te rusten en te genieten van de 

omgeving. 

12. Wie van een mooi uitzicht wil genieten gaat RA het steile pad omhoog. Na zo'n 150 meter 

links omhoog door het klaphek het pad naar de top van de Bemelerberg vervolgen. Voor u ziet 

u het dorp Bemelen en in de verte de Sint Servaas in het centrum van Maastricht. Vervolgens 

keert u weer terug naar het informatiebord. 

13. Neem het pad richting het dorp Bemelen (Molenweg). Als u zin heeft om iets te eten of te 

drinken, ga dan aan het eind van de Molenweg RA. Na ruim 200 meter vindt u aan uw 

rechterhand Café de Baskuul. Op het terras achter het café heeft u een prachtig uitzicht. 



 

14. Maakt u geen gebruik van het uitstapje naar het café, ga dan aan het eind van de Molenweg 

LA, volg autoweg (Bemelerweg). 

15. In de tweede haarspeldbocht neemt u het pad aan de rechterkant van de weg. U volgt het 

pad en komt aan het eind daarvan weer op de Bemelerweg. 

16. Volg de Bemelerweg omhoog tot aan het kruisbeeld voor de boom. U neemt het pad links 

van het kruisbeeld en (LET OP!) gaat daarna direct LA langs het veld. Dit pad is te herkennen 

aan een kleine markering van het Jacobspad naar Santiago de Compostella. 

17. Volg het pad, dat een aantal bochten maakt. Aan het eind van het pad daalt u een trap af 

en gaat RA. 

18. Het pad gaat omhoog en u bereikt het plateau van Margraten. Op de T-splitsing LA, richting 

Herberg de Bonte Haan. 

19. Na Herberg de Bonte Haan de weg vervolgen tot in de bebouwde kom van Terblijt. 

20. De weg rechtdoor vervolgen en direct na het verlaten van de bebouwde kom LA de Klein 

Heideweg in. 

21. Aan uw rechterhand ligt mergelgroeve Blom (F). Bij de ingang van de groeve gaat u LA de 

Bliergrubbe op (G). 

22. Volg het pad van de Bliergrubbe door het weiland en door een aantal draaihekjes totdat u 

het weiland weer verlaat, daar RA de Mesberg op. 

23. Pad (gaat over in verharde weg) volgen tot aan de rijksweg. Rijksweg recht oversteken en 

het voetpad tot het einde uitlopen. 

24. Aan het einde van het voetpad LA, vervolgens de eerst RA (Blokbrekersstraat). 

25. U gaat LA de doorgaande Geulhemmerweg op en neemt de 2e straat rechts, de Grote 

Straat. 

29. Deze straat helemaal uitlopen (gaat over in Op de Bies). Aan het eind rechtdoor het 

onverharde pad oplopen. 

30. Rechts aanhouden, u loopt bergafwaarts richting de Geulweg. 

31. Onderaan komt u op de Geulweg. Hier RA, u nadert het eindpunt/startpunt van de route. 

 

Bezienswaardigheden 

A. De Geulhemmermolen is een watermolen met een lange historie. De oudste vermelding van 

de molen stamt uit het jaar 1234. Op de gevelsteen boven de moleningang is te lezen dat de 

huidige gebouwen 1768 stammen. Momenteel is hier Hotel Restaurant De Geulhemmermolen 

gevestigd, een goed startpunt voor deze mooie wandeling. 

B. Zoals op zo veel plekken in Zuid-Limburg werd in de Geulhemmerberg mergel gewonnen. 

Enkele groeven die op deze manier ontstonden, zijn in het verleden als woning gebruikt. 

C. De waterput in Berg heeft tot in de jaren 30 van de vorige eeuw dienst gedaan. Door de 

hoge ligging was het water van goede kwaliteit. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd de put 

afgebroken, maar in 2008 weer herbouwd met mergel uit de Sibber groeve. 

D. De term 'grubbe' komt in Zuid-Limburg veel voor en betekent 'holle weg'. Een holle weg is 

uitgesleten of uitgegraven en ligt daardoor tussen twee hellingen. 

E. U ziet de kenmerkende kalkrotsen van de Bemelerberg. In deze rotsen zitten enkele 

grotingangen. Deze zijn ontstaan door het winnen van mergel. Tevens zijn enkele naar beneden 

gestorte rotsblokken zichtbaar, een teken dat het landschap nog steeds in beweging is. Op 

deze kale rotswanden komen karakteristieke plantensoorten voor. Ze zijn helemaal aangepast 

aan het groeien op stenige, kalkrijke bodems. Op andere groeiplaatsen komen ze niet voor. 

Veel plantensoorten van de kalkrotsen zijn in Nederland erg zeldzaam. Dat is niet vreemd; 



 

waar vind je immers verder nog kalkrotsen in Nederland? (Bron tekst: Het Limburgs Landschap) 

F. Deze voormalige mergelgroeve is nu een stukje beschermd natuurgebied waar zeldzame 

platen- en diersoorten voorkomen. Het gebied wordt begraasd door Kune Kune varkens, 

landgeiten en schapen. Er is loopt een wandelpad door de groeve. 

G. De Bliergrubbe is een eeuwenoude verbindingsweg tussen Vilt en Bemelen die in 2011 in ere 

is hersteld. 

 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.fietsenwandelweb.nl/

