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1 5  U komt beneden op de verharde weg voor de poort van 
de Mergelgroeve links uit. Het gebouw rechts is een 
oude kalkoven. 

1 6  Ga RECHTSAF en volg de verharde weg. Negeer de 
zijweg  links en ga daarna de landweg RECHTS in.

1 7  Volg de landweg langs het hellingbos. Negeer de 
zijweg naar de ‘Mariagrot’. U komt bij de school op een 
T-splitsing met een hoofd weg. Ga naar RECHTS en volg 
de verhardere weg het dorp uit de berg om hoog (houdt 
veilig loop links)

18  Ga in de bocht RECHTS omhoog het pad op. Let op; 
Trappen!. Houdt op 2/3 van de (steile) helling het pad 
links aan. U bent weer voor hotel Bergrust aangekomen.  
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1  Met Uw rug naar hotel Bergrust gaat U LINKS de berg 
op. 

2  Neem de 1e landweg LINKS bij het Kruisbeeld. 

3  Ga na 30 meter LINKS het wandelpad in,  blijf de 
omheining om het weiland volgen tot aan de trappen, 
onderaan de trappen naar rechts om hoog lopen

4  Ga na 500 meter op de t-splitsing met bank RECHTSAF 
en volg landweg. 

5  Steek na 500 de verharde weg RECHT OVER en volg de 
landweg.

6  Steek ‘Achteromsweg’ RECHT OVER en volg weg langs 
‘Gasunie’. 

7  Blijf deze verharde weg volgen Langs de huizen  en ga 
na de bocht op T-splitsing (Gasthuis) LINKSAF. 

8  Ga na 200 meter bij veldkruis RECHTSAF en volg de 
landweg. 

9  Ga na 200 m bij de splitsing RECHTSAF.

1 0  Ga na 40 m bij de splitsing rechtdoor richting de grote 
boom.

11  Ga bij grote boom op kruising met verharde weg 
RECHTSAF. 

1 2  Volg verharde weg door ‘t Rooth en negeer weg naar 
links. 

1 3  Ga op de bocht naar RECHTS. Na enkele honderden 
meters gaat U LINKSAF. 

1 4  Volg de weg om de Mergelgroeve ’t Rooth heen naar 
beneden.

Bemelen
Lengte: ± 7 km;  ± 2 uur, Lichte wandeLing.
Startpunt: parkeerpLaatS hoteL BergruSt.


