97. CADIER EN KEER 8,9 km
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Een prachtige wandeling rond de Riesenberg. De wandeling voert u door de mooie natuur tussen Cadier
en Keer en Gronsveld. In de route zitten twee steile hellingen. Halverwege staat een zitbank.
Startadres: Café Old Inn, Kerkstraat 111, Cadier en Keer. (Tegenover de kerk).
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97. CADIER EN KEER 8,9 km
1. Met uw rug naar het café gaat u R.
(De oude kerktoren, opgebouwd uit verschillende
steensoorten, is een restant van de oude kerk die in
1957 is afgebroken. Het onderste gedeelte van de
kerktoren stamt uit de 12e eeuw. Het bovenste uit
omstreeks 1592. Onder in de oude kerktoren is een
klein kapelletje. Mogelijk in de 8e, maar
waarschijnlijker in de 9e eeuw stond hier al een kerkje
dat te boek stond als hulpkerk van de parochie
Heugem (Maastricht).
De stenen oude kruisen die voor de kerktorren staan
zijn kruisen, die hier op het voormalige kerkhof
stonden.
Het grote H. Hartbeeld dateert uit 1928.
Op het kerkhof staat bij de afscheidsplaats (hoge
halfronde muur) de mooie oude kerkdeur (1615), die
bij de ingang onder de toren stond. onder de toren
stond. De deur wordt ook wel de ingang naar de
hemel genoemd).
U passeert de monumentale carréboerderij “de
Meussenhof” (no. 84) daterend uit 1711). Meteen
daarna passeert u de witte monumentale
carréhoeve (nr. 76) uit de 17/18e eeuw. Meteen
daarna aan de kruising bij grote zwerfkei aan het
Raadhuisplein gaat u L (Vendelstraat).
(Rechts passeert u het grote kunstwerk “Athena”,
godin van de wijsheid en beschermvrouw van de
kunst).

ingang van weiland gaat u L het smalle bospad
omhoog.
(Als het hek van het weiland open is, dan kunt u
even het weiland inlopen. U heeft dan mooi uitzicht
over het Maasdal. Links ziet u de St. Martinuskerk in
Gronsveld. Voor u ziet u de hoge schoorsteen van de
ENCI. Beneden voor u ziet u de korenmolen van
Gronsveld (1623), een toren molen waarvan er in
Nederland nog maar vier bestaan. Tevens is het de
meest zuidelijk staande windmolen van Nederland).
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R (geelgroen) over het smal bospad dat een eind verder
een breed bospad wordt. Aan de 3-sprong gaat u
R (groen/geel).
(Als u hier L gaat en vlak daarna aan de 4-sprong RD
(VTN wandelpad) loopt, dan komt u na 50 m bij een
verhoging waar het infobord “Riesenberg” staat. Hier
zijn o.a. werktuigen uit vuursteen gevonden uit de tijd
van de Neanderthalers en voorwerpen uit de
Romeinse tijd. Op de terp hangt een infobord waar
afbeeldingen staan van dieren, die u hier in de
omgeving kunt tegenkomen).
3. Vlak daarna aan de T-splitsing bij zitbank gaat
u R omlaag.
(Deze plek wordt lokaal Hotsboom genoemd. De
circa 40 m hoge dikke linde achter de zitbank heeft
boven de grond een omtrek van ruim 5 m en is
tussen de 300 en 400 jaar oud).

Negeer zijwegen. Steek de voorrangsweg over en
ga rechts van de bushalte het trappenpad omlaag
(geel/groen). Volg de klinkerweg RD. Volg vanaf
nu bijna de hele route de gele paaltjes. Aan de 3sprong bij garagebedrijf “Bij d’r Mathieu” gaat u
L. Na 100 m gaat u R (Keereboschweg) over de
asfaltweg/veldweg met links het trafohuisje. Na
150 m gaat u R over het pad dat twee haakse
bochten maakt. Aan de veldweg gaat u L. Negeer
zijpaden.

Aan de 4-sprong gaat u R het holle pad omlaag.

2. Let op! Aan de 5-sprong bij veldkruis en
zitbank gaat u schuin R (geel/groen/zwart) over
het graspad gelegen tussen akkers. (U verlaat hier
dus de brede veldwegen. Dus tweede weg links). Na
500 m loopt u bij draaihekje RD (geel) over het
pad dat 2 haakse bochten maakt met links de
bosrand en rechts een weiland. Aan de Tsplitsing in het bos gaat u R (geel/zwart/groen).
Meteen daarna bij grote lindeboom wordt het pad
een dalend bospad. Na 200 m gaat u beneden aan
de 3-sprong scherp L (geel/groen) omlaag. Na 400
m passeert u links twee afgesloten groeves. Voor

Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing loopt u
RD met voor u de scheve kerktoren van de Sint
Martinuskerk in Gronsveld.

(Hier ziet u links een mergelgrot, die “de Hel” wordt
genoemd. Hier werden in de 19e eeuw
mergelblokken voor de woningbouw in uitgezaagd.
Bij deze werkzaamheden zijn meerdere keren
mensen om het leven gekomen.
Volg geruime tijd het dalende holle pad.
(Bijna aan het einde van dit pad passeert u links een
grote dassenburcht).

(De toren dateert uit circa 1285 en werd in de 15e of
16e eeuw verhoogd).
Aan de 4-sprong bij boomkruisje gaat u L.
(Als u wilt pauzeren, kunt u hier naar café de Zwaluw
lopen (750 m). Ga hier dan R. Steek de smalle
asfaltweg over en loop RD over het pad. Aan het eind
gaat u L langs de parkeerplaats en infobord.

Aan de voorrangsweg gaat u L en u komt bij het café,
waar zeer vriendelijke prijzen worden gehanteerd).
De veldweg wordt een eind verder een smal pad.
(Een eind verder ziet u links de hooggelegen witte
boswachterswoning “Huis de Beuk. uit 1848. De
woning is door enkele leden van de jagersvereniging
prachtig opgeknapt).
Aan de Y-splitsing bij de met mergelblokken
gebouwde schapenstal gaat u L met links nog
steeds de afrastering. (U verlaat hier even de gele
route). Even verder loopt u bij begroeide poel met
rotsstenen RD over het pad door de bosrand van
het Savelsbos met links een mooie helling met
kalkgrasland,
die
regelmatig
door
Mergellandschapen wordt begraasd. Aan de 4sprong RD. Aan de T-splitsing gaat u R (groen).
Vlak daarna aan de brede veld – bosweg gaat u L
(geel/rood/groen). (Volg vanaf nu weer de gele
route. Hier staat rechts een zitbank). Aan de grote 3sprong, met boom in het midden, loopt u RD over
de veld- grindweg.
(Na ruim 500 m passeert u links een zitbank, een
genietplekje).

blz 3 van 3
(Hier kwam op dinsdagmiddag 11 januari 2000 de 52
jarige Wim Hupkens uit het buurtschap Duivense
Broek (gemeente Duiven) om het leven, toen de
tractor met aanhangen waarop hij reed, schaarde).
Na 150 m, bijna boven bij grote zwerfstenen loopt
u nog 30 m verder RD. Ga dan voor
regenwaterbuffer Orenberg bij verbodsbord R de
grindweg omhoog. Bij het grote grasveld gaat u
R met links langs het grasveld. Na 20 m gaat u R
het trappenpad omlaag.
(U passeert het infobord van het geologisch
monument Orenberg. Hier was vroeger de stortplaats
van de toenmalige gemeente Cadier en Keer).
Volg verder het pad naar links en loop het steile
trappenpad heel voorzichtig omlaag.
5. Beneden aan het trappenpad gaat u L over het
smalle pad. Negeer zijpaden en blijf het pad door
en langs de bosrand circa 500 m RD volgen. ****
Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R over het
brede graspad. Aan de smalle asfaltweg gaat u L.
Bij uitstroom van regenwaterbuffer wordt de
asfaltweg een veldweg.

Let op! Na 700 gaat u aan de 4-sprong, met rechts
een dalend/stijgend bospad, L (groen) via het
draaihekje (stegelke) het weiland in. Steek dit RD
over richting bos.

6. Aan de verharde 3-sprong gaat u L.

4. Via het volgende stegelke loopt u via
trappenpaden de steile boshelling van de
Reinsberg/Savelsbos omhoog. Boven aan de 3sprong gaat u R over het brede bospad. Negeer
zijpad links. Let op! Na 100 m gaat u R het
bospad omlaag en loop via het trappenpad verder
omlaag. Beneden bij ongevalskruis gaat u L de
steile asfaltweg omhoog (15%).

Vlak daarna bij de volgende 3-sprong gaat u L
omhoog. Negeer bij boomkapelletje zijweg scherp
links omlaag en loop de holle weg RD (rood)
omhoog.

(Wilt u niet even steil omhoog lopen en later een steil
trappenpad omlaag lopen, steek dan hier bij
ongevalskruis de asfaltweg over en loop RD over het
bospaadje. Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong RD
door het klaphek. Negeer zijpaden en volg dit pad
bijna 600 m RD langs en door de bosrand. Ga dan
verder bij **** in punt 5).

(Als u hier 25 m naar R gaat, dan komt u bij twee
zitbanken, waarvan een de herinneringsbank aan Mia
en Jacques Claessens is. Een mooie pauzeplek).

(U verlaat nu de gele route. Deze holle weg is
plaatselijk bekend onder de naam “Duuster stèg”,
donkere steeg).
Steek boven de voorrangsweg over en loop bij
wegkruis door het betonnen tunneltje. Negeer
zijwegen en volg de weg RD. Aan de 3-sprong bij
parkeerplaats en H. Kruisverheffingkerk (1958)
gaat u L en u komt weer bij het café, de sponsor
van deze wandeling, waar u iets kunt nuttigen.
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