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1 4  Volg de verharde weg en negeer de landweg links en 
daarna de landweg rechts.

1 5  Ga na hotel Groot Welsden op de driesprong RECHTSAF 
(veilig is het onverharde wandelpad). 

1 6  Volg de bocht (loop veilig links!) naar rechts en na 300 
meter bent U weer bij hotel Wippelsdaal.

Hotel Wippelsdaal
Groot Welsden 13, 6269 ET Margraten

T. 043 - 458 1891
info@wippelsdaal.nl
www.wippelsdaal.nl

1  Met Uw rug naar hotel Wippelsdaal gaat U naar RECHTS. 
Negeer weg links, negeer wegen rechts en links. 

2  Op het eind van het bos neemt U op de zessprong de 
3e (verharde) weg RECHTS richting Klein Welsden. 

3  Na 150 meter gaat U de verharde weg LINKS in. 

4  Volg de weg en negeer alle wegen en paden rechts en 
links. De weg gaat na 400 m over in een onverharde 
landweg. Volg de bosrand.

5  Na ongeveer 3 km komt U op een kruising met een 
verharde weg links en rechts  Steek de weg recht over 
en ga RECHTDOOR de landweg in. 

6  Negeer alle paden en wegen rechts en links. Volg de 
bosrand.

7  U komt op een verharde weg (T-splitsing). Ga naar 
RECHTS. 

8  Recht voor U ziet U het hek van de Mergelgroeve het 
Rooth. Ga links daarvan omhoog en volg de weg. Na 
diverse bochten komt U op een T-splitsing. Ga daar naar 
RECHTS. 

9  Na enkele honderden meters komt U op een scherpe 
bocht naar links. Volg deze en ga RECHTDOOR door de 
buurtschap ’t Rooth (negeer de bocht naar rechts).

1 0  Volg deze weg en steek de kruising bij de grote boom 
(W6) midden op het Plateau van Margraten RECHT 
OVER.

11  Volg de (verharde) weg. Neem de eerstvolgende 
landweg LINKS. 

1 2  Ga daarna de eerstvolgende landweg rechts omhoog. 
Volg deze steile landweg langs het vleermuizenrooster 
en negeer de landweg rechts. 

1 3  Ga op de T-splitsing bij huisnummer 84 links.

Margraten
Lengte: ± 10 km;  ± 2,5 uur, middeLzware wandeLing.

Startpunt: parkeerpLaatS HoteL wippeLSdaaL.


