Wandelingen in en rond Bemelen

De Schaanderhof wandeling
duur; ± 1 ½ uur
± 8 km
Café de Baskuul
Oude Akerstraat 53A 6268 NC Bemelen
Tel. 043-4071788 Baskuul@home.nl

Maastricht voert, en omgekeerd
natuurlijk.
Hier gaan we naar links en
komen in het natuurreservaat
“De Bemelerberg”. Aan de
rechterkant ligt de Stroberg met
een aantal ondiepe grotten die
niet toegankelijk zijn. Dit
gebied wordt beheerd door de
Stichting Het Limburgs

Bemelen en omgeving.
De omgeving van Bemelen bestaat
grotendeels uit steile hellingen met
grasland, afwisselend komt men er nog
enkele hoogstamfruitbomen, heesterbosjes en struikgewas en hellingbossen
tegen. Op de grens van hoogterras, het
plateau van Margraten, naar het
middenterras van de Maas komen er
langs
de
hellingen
meerdere
bodemsoorten aan de oppervlakte.
Hierop komen verschillende kenmerkende plantensoorten voor. Op de
helling en langs de randen van het
plateau bevindt zich een mengeling van
grind, zand en löss. Daaronder bevindt
zich het Maastrichts krijt dat op veel
plaatsen aan de oppervlakte komt.
Onder langs de hellingen komt de
bekende graslandvegetatie voor.

We vertrekken vanaf Cafe “De
Baskuul”en gaan linksaf langs
de kerk. We nemen de eerste
weg aan de linkerkant. Over de
weiden heen zien we aan de
rechterkant enkele mooie witte
huizen
en
een
leuk
vakwerkhuisje
met
een
reusachtige notenboom er voor.

We komen al gauw bij een Tsplitsing. Hier kruist onder
andere het bekende Pieterpad,
dat
van
Pieterburen
in
Groningen naar St. Pieter bij

Landschap.
Hier grazen de
Mergellandschapen en hebben
torenvalken,
buizerds,
en
kerkuilen hun jachtterrein. In
de begroeiing komen specifieke
plantensoorten voor.
We lopen verder tussen de
weiden. Na de eerste bocht naar
rechts ligt aan de linkerkant een
waterbuffer die bij hevige
regenval de massa’s water die
van alle kanten toestromen

tijdelijk opvangt en voor een
regelmatige afvoer zorgt.
Na de weiden en bosjes komen
we in open veld met aan de
rechterkant een forse graft die
de overgang markeert tussen de
bovenliggende weilanden en het
bouwland beneden. In deze
graft vinden konijnen, fazanten
en ook bosduiven een onderkomen. Aan de voet van de
graft bevindt zich al jaren een
bewoonde dassenburcht.

psychiatrische
inrichting
Vijverdal.
Bij de volgende kruising gaan
we rechtsaf. Aan de linkerkant
begint het waterwingebied,
gemarkeerd door een aanplant
van populieren. Even verder op
de langzaam omhoog lopende
weg ligt rechts een grote
veeboerderij,

zijn twee enorme wentelwieken
opgesteld.
Als er vorst dreigt in de
bloeitijd worden die in werking
gesteld en brengen ze over een
groot oppervlak de lucht in
beweging. De relatief warmere
lucht wordt dan over de
plantage heen geblazen om zo

Aan de rechterkant ontvouwt
zich een prachtig panorama met
uitzicht op de stad Maastricht.
Bij helder weer zijn markante
punten
in
de
stad
te
onderscheiden. Aan de horizon
kunnen
we
soms
de
mijnsteenbergen van onder
andere Waterschei in Belgie
zien.

dassenburcht
Aan het einde van de veldweg
bereiken we een geasfalteerde
weg. Hier gaan we rechtsaf en
zien voor ons een enorme
lindenboom.
Bij de driesprong direct achter
de lindenboom lopen we
rechtdoor. Aan de linkerkant
zien we nu in de verte de

We komen nu in een holle weg
en passeren een inrit naar een
plantage aan de rechterkant.
Waar de weg een forse draai
naar links maakt, gaan we het
veldpad op naar rechts. Aan de
rechterkant zien we in de verte
de Observant, de kunstmatige
pyramideheuvel van de ENCI
en de fabrieksschoorsteen.
We gaan nu links omhoog en
bij de volgende T splitsing
houden we rechts aan en komen
op een ruiterpad.

lindeboom
de “Schaanderhof”.
We vervolgen onze weg en
komen na enige tijd tussen
weiden en fruitplantages. Aan
de rechterkant ligt nu in de verte
Bemelen. In de plantages links

te voorkomen dat de bloesems
bevriezen.
Wanneer
deze
molens in werking zijn hoor je
tot zeer ver een specifiek
helikopter geluid.

Een bocht naar links voert ons
verder omhoog. We blijven dit
pad volgen. Over de akker aan
de linkerkant zien we in de
verte de kerktoren van Berg en
Terblijt.

Bij een grote betonnen drinkbak
gaan we links omhoog.
Even verder geeft een hekje aan
de rechterkant toegang tot het
natuurgebied
“De
Bemelerberg”. Wie daarvoor
kiest, kan door het hek gaan en
het pad volgen naar het plateau
van waaruit we een prachtig
uitzicht hebben op het dorpje
Bemelen in het dal. We

de Bemelerberg
wandelen nu weer terug naar
het toegangshekje.

Op onze weg teruggekeerd
komen we al direct bij een Tsplitsing en gaan hier rechts af,
stijl naar beneden. Tijdens onze
afdaling hebben we aan de
linkerkant uitzicht op een dal
dat
in
ieder
jaargetijde
schitterend mooi is.
Rechtdoor lopend bereiken we
nu na ongeveer 100 m. de
verkeersweg en lopen deze naar
rechts op, richting kerk, en zijn
dan weer terug in de “Baskuul”,
waar de welverdiende koffie en
vlaai klaar staan. Smakelijk!

