118. CADIER EN KEER 11,6 km
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blz 2 van 3
Een heerlijke, gemakkelijke wandeling zonder steile hellingen. U loopt over veldwegen langs de
Amerikaanse begraafplaats in Margraten en langs de Schiepersberg. In Margraten kunt u pauzeren bij
eetcafé Chriske .
Startadres: Café Old Inn, Kerkstraat 111, Cadier en Keer. (Tegenover de kerk).
Zolang wij gedwongen gesloten zijn verkopen wij op zondagmiddag bij goed weer van 12.00 tot 17.00 uur een
aantal artikelen 'to go' aan onze deur. Zo is er o.a. koffie, warme chocomel, gluhwein, tostis, soep en heerlijke
verse Limburgse vlaai. Wie weet zien wij U op een van deze dagen. Wij hopen uiteraard snel weer gewoon open te
mogen
om
U
te
kunnen
verwelkomen.
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118. CADIER EN KEER 11,6 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 de
16e eeuw. Onder in de oude kerktoren is en klein
kapelletje. De kruisen die voor de kerktorren staan
zijn oude kruisen, die hier op het voormalige kerkhof
stonden. Het grote H. Hart beeld 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 deur naar de Hemel
genoemd).
U passeert meteen links de monumentale
carréboerderij “Meussenhof” (no. 80) daterend uit
1711. Meteen daarna passeert u de witte
monumentale carréhoeve (nr. 76) uit de 17/18e
eeuw. 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).
Negeer zijwegen en loop RD. Steek via de
oversteekplaats de voorrangsweg over en ga
rechts (geel/groen) van de bushalte het
trappenpad omlaag. Let op! Na 10 m gaat u L
(geel/groen) via draaihekje (stegelke) over het
smalle pad gelegen tussen meidoornhagen. Ga
aan het eind door het volgende stegelke en ga
dan meteen L door het weiland. Vervolgens gaat
u weer door een draaihekje en loop RD omlaag.
Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u R (groen)
de
holle
weg
omlaag.
2. Aan de 3-sprong bij zitbank loopt u RD (geel)
over het brede graspad. Aan de smalle asfaltweg
gaat
u
L
(geel).
Bij
uitstroom
van
regenwaterbuffer wordt de smalle asfaltweg een
veldweg. Aan de verharde 3-sprong gaat u L
(wit/geel).

(Als u hier R gaat, dan komt u na 25 m bij twee
zitbanken, waarvan een de herinneringsbank aan Mia
en Jacques Claessens is).
Vlak daarna aan de volgende 3-sprong gaat u R
(rood/wit). Na 300 m passeert u links het
“bijenbosje” en het insectenhotel van de
vereniging tot Natuurbehoud Cadier en Keer. Vlak
daarna passeert u links groeve Blankenberg,
lokaal bekend als Wolfskop.
(Als u hier via het klaphekje naar boven loopt, heeft u
boven bij zitbank (genietplekje) prachtig uitzicht over
het Eckelraderveld.
Voor de groeve ziet u twee aangelegde kleine
poelen. Deze zijn bestemd voor de voortplanting van
de zeldzame geelbuikvuurpad (kikker)).
Blijf het pad RD volgen. Waar het pad links
omhoog buigt, gaat u R over het bruggetje en
volg het pad dat meteen naar links buigt.
(U passeert even verder bij poel een zit-schuilbank
(zie infobord)).
Meteen daarna gaat u bij hoeve Blankenberg L de
asfaltweg door de platanenlaan omhoog.
(Hier ligt Domein Blankenberg <1381. Het domein
omvat Hoeve Blankenberg en Huize (kasteel)
Blankenberg (1825)).
Boven aan de kruising bij zitbank gaat u R
(Limburgerstraat). (Links ziet u hier grote aardappel
loodsen). Vlak daarna aan de Y-splitsing bij
Mariakapelletje aan boom gaat u L (rood/wit) de
veldweg
omhoog.
3. Aan de kruising bij afsluiterlocatie Blankenberg
van de Gasunie loopt u RD (rood). Negeer bij
zitbank en wegkruis graspad links en volg verder
RD (groen) de veldweg, die hier naar rechts buigt.
Aan de 3-sprong voor de buurtschap Honthem
gaat u L (groen/zwart) de smalle asfaltweg, die
later een veldweg wordt, omhoog.

(U passeert boven de achterkant (geen ingang) van
de Amerikaanse begraafplaats. Hier liggen 8301
soldaten begraven, voornamelijk Amerikanen. Deze
zijn gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Zeker eens bezoeken).
Blijf de veldweg RD volgen. Aan de asfaltweg
gaat u L (groen). Negeer zijweg rechts omlaag.
Steek
in
Margraten
bij
wegkruis
en
verkeerslichten
via
oversteekplaats
de
voorrangsweg over en loop RD (Pastoor
Brouwersstraat). Negeer twee zijwegen links.
Neem nu voor H. Margaritakerk de eerste weg L
(blauw/groen/Pres. Kennedystraat).
(U kunt hier pauzeren bij eetcafé Chriske en/of bij
brasserie Josefien, die gelegen is bij de 78 m diepe
waterput (2e helft 19e eeuw) en de grote plantaan.
Beiden zijn leuke pauzeplekken met terras).
4. Aan de kruising gaat u L (groen/Margrietstraat).
Aan de T-splitsing gaat u R (Hoenderstraat).
Negeer zijwegen
en
volg 400
m RD
(Hoenderstraat) de licht dalende weg, die na 150
m bij wegkruis overgaat in de Tichterweg. Aan de
4-sprong bij zitbank en Onze Lieve Vrouw van
Banneuxkapel (1961) gaat u schuin L (geel) over
veldweg.
(Deze kapel is de voorkant van een gasstation. Het
Maria beeld is een huwelijksgeschenk van een vrouw
in de buurt).
Negeer zijwegen en blijf deze veldweg 1,5 km RD
volgen.
(U passeert na 200 m links het herinneringskruis aan
Mat Wanders uit Margraten, beeldhouwer en
ontwerper van beelden, die hier op 5 – 5 -1991
plotseling overleed).
Aan de T-splitsing bij wit huis gaat u R
(groen/rood) omlaag. Aan de 3-sprong gaat u L
(groen/rood)
verder
omlaag.
5. Beneden aan de T-splitsing aan de bosrand
gaat u bij verbodsbord L (groen/rood). e volg nu 1
km het pad langs en door de bosrand RD.
(Na 100 m passeert u boven een zitbank, een mooie
pauzeplek).
Negeer na 300 m, 30 m voorbij links staand
ijzeren
toegangshek
van
regenwaterbuffer
Schiepersberg en bij dikke afgezaagde boom bij
knuppelbruggetje zijpaadje links. Aan de 3sprong loopt u RD (rood). Let op! Vlak daarna bij

blz 3 van 3
infobordje gaat u R (rood) het brede pad omhoog.
U komt nu bij het prachtige geologisch
monument Julianagroeve (zie infobord).
(De Julianagroeve is een mergelgroeve met een
imposante, enkele tientallen meters hoge wand. In
deze groeve is de zeldzame roofvogel de Oehoe
waargenomen, één van de grootste uilensoorten ter
wereld. Ook is hier de langste vuursteen (8 m)
gevonden, die ooit ter wereld is gevonden. De poel
die u hier in de groeve ziet, is ook weer bestemd voor
de voortplanting van de geelbuikvuurpad).
Volg nu het smalle pad RD. Een eindje verder
passeert u de voormalige groeve Koeberg (zie
infobord). Aan de veld- grindweg gaat u R. Aan de
asfaltweg bij oude waterput (1912) en afbeelding
van Maria aan boom gaat u R. Meteen daarna gaat
u L (groen) over de veldweg.
6. Let op! Aan het einde van de links gelegen
grote regenwaterbuffer gaat u bij zitbank
(genietplekje) en wegwijzer L (geel/groen) het pad
gelegen tussen akkers omhoog. Steek boven de
grindweg RD (geel/rood) over en loop het
trappenpad omlaag.
(Deze grindweg is een onderdeel van het traject van
de oude trambaan Maastricht-Vaals, die van 1925 tot
april 1938 operationeel was. Deze grindweg is lokaal
bekend onder de naam “de Zwarte weg” ).
Volg nu het stijgende smalle pad, dat boven een
veldweg wordt, RD. Aan de asfaltweg in Cadier en
Keer gaat u L (rood/Groenerein). Neem dan de
eerste weg R (Wangraaf/rood). Aan de T-splitsing
gaat u R. Meteen daarna aan de volgende Tsplitsing gaat u L omlaag.
7. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R (Burg.
Huybenstraat/rood). Aan de kruising RD. Boven
aan de 4-sprong bij het voormalig gemeentehuis
van de voormalige gemeente Cadier en Keer gaat
u L. Meteen daarna gaat u R (Raadhuisplein) met
links van u winkels. Aan de kruising gaat u L
terug naar het café, de sponsor van de
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt drinken.
(Als het café gesloten is, loop dan RD. Blijf de
Kerkstraat RD volgen tot aan de voorrangsweg (250
m). Ga hier even L en u komt bij eetcafé Op ’t Indsje
waar u binnen of op het terras iets kunt eten en
drinken. Alle dagen geopend).
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