1266 CADIER EN KEER – MARGRATEN 12,7 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige maar toch vrij gemakkelijke wandeling wandelt u omlaag naar het natuurgebied
Bundersberg waar u Groeve Koeberg en Julianagroeve passeert. Dan loopt u omhoog naar de rand van
buurtschap Klein-Welsden. Via leuke paden en veldwegen loopt u naar Margraten waar u fijn kunt pauzeren
bij Patisserie Peter Lemmens. Behalve vers belegde broodjes is er heerlijk gebak verkrijgbaar. De
terugweg loopt u langs de Amerikaanse begraafplaats naar de rand van de buurtschap Honthem en via
leuke paadjes loopt u via trappenpad de Wolfskop omhoog, waar u bij zitbank, een genietplekje, prachtig
uitzicht heeft. Aan het eind bij de kerk passeert u café Old Inn voor nog een drankje. U kunt ook starten in
Margraten bij Patisserie Peter Lemmens, start dan bij punt 4.
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GPS-afstand 12700 m, hoogteverschil 89 m en looptijd 2.50 uur.
Startadres: Parkeerplaats hoek Raadhuisplein 13/Kerkstraat, Cadier en Keer.

Startadres: Patisserie Peter Lemmens, Amerikaplein 8, Margraten. Tel:043-7632825. Geopend: ma 11.00 –
18.00 uur, di t/m vr 08.30 – 18.00 uur, za 07.30 – 17.00 uur, zo 10.00 – 14.00 uur. Start dan bij punt 4.
Parkeer gratis op grote parkeerplaats, die voorbij de PLUS supermarkt ligt. Na de supermarkt rijdt u R deze
parkeerplaats op. Let op! De parkeerplaats voor het gemeentehuis is met blauwe zone!

1266 CADIER EN KEER – MARGRATEN 12,7 km
1. Staande op de kruising bij grote zwerfsteen en
bakkerij Paulissen gaat u L met rechts winkels en
links het voormalig gemeentehuis. Aan de Tsplitsing gaat u L (Limburgerstraat). Meteen
daarna aan de 4-sprong gaat u RD.
(U passeert links het Keerhoes (no.78). Dit is het
oude gemeentehuis (1878-1965) waarin ook de
dorpsschool was gehuisvest).
Aan de 3-sprong bij seniorencomplex gaat u RD.
Voorbij huisnr. 47 gaat u aan de 3-sprong bij
wegkruis type vliegermodel R (Beatrixstraat). Aan
de 3-sprong RD. Aan de kruising gaat u RD
(Beatrixstraat) omlaag. Aan de volgende kruising
gaat u R (Irenestraat) omlaag. Aan de T-splitsing
(Groenerein) gaat u R en ga dan meteen L
(rood/geel) over de smalle asfaltweg, die meteen
een licht dalende veldweg wordt. Steek na 600 m
bij zitbankje de grindweg (voormalig tramtraject
Maastricht- Vaals (1925-1938)) over en loop RD
(geel/groen) via trapje het pad gelegen tussen
akkers omlaag. Aan de T-splitsing bij wegwijzer
en zitbank (genietplekje) gaat u R (groen) over de
veldweg met links de boshelling.
2. Aan de asfaltweg gaat u R. Meteen daarna gaat
u bij oude waterput (1912) en een afbeelding van
Maria aan boom L (rood/wit-rood) over de brede
bosweg. Let op! Na 100 m gaat u tegenover
houten stal bij infobordje schuin L het paadje
omhoog. (U passeert het geologisch monument
“groeve Koeberg”. Zie infobord). Blijf het smalle pad
RD volgen met links afrastering. Een eind verder
komt u bij de Julianagroeve, waar van 1930 tot
1960 kalksteen werd gewonnen.
(De Julianagroeve (zie infobord) 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).
Vlak daarna beneden aan de T-splitsing gaat u L
(rood). Na 20 m gaat u L (groen) de bosweg
omhoog. Negeer zijpaden en blijf de stijgende
bosweg, die na 400 m boven bij zitbankje en
dikke kei een licht stijgende veldweg wordt, RD
volgen. Boven op het Plateau van Margraten aan
de rand van Klein-Welsden gaat u aan de 3sprong R (geel/rood) over de veldweg met even
verder links een open koeienstal. Voorbij de grote
open stallen wordt de veldweg een dalende
veldweg. Let op! Na 150 m tegenover twee ijzeren
hekken gaat u R (geel/rood) door het weiland
omlaag met rechts van u afrastering. Aan het
einde van het weiland wordt het graspad een
dalend hol paadje, dat bijna beneden een dalende
bosweg wordt.
3. Beneden aan de smalle asfaltweg bij wegkruis
en zitbank gaat u L (geel/rood). Na 500 m, 40 m
voorbij wegkruis, gaat u aan de doorgaande weg
R (geel/rood). Aan de ruime 6-sprong bij
zitbanken en wegkruis gaat u R (groen/geel) over
de veld- grindweg. Let op! Na 40 m gaat u
tegenover ijzeren hek en veedrinkbak L
(geel/groen) over het graspaadje met links een
meidoornhaag. Na 500 m buigt het stijgende
smalle pad boven naar rechts. Aan de veldweg
gaat u L (geel) omhoog.
(Na 600 m passeert u rechts het herinneringskruis aan
Mat Wanders uit Margraten, beeldhouwer en ontwerper
van beelden, die hier op 5–5-1991 plotseling overleed).
Aan de asfaltweg in Margraten bij zitbank en
Mariakapel (1961) gaat u R (Trichterweg/geel)
omhoog. (Deze O. L. Vrouw van Banneux kapel is de
voorkant van een gasstation. Het Mariabeeld was een
huwelijksgeschenk van een vrouw in de buurt).

Aan de 3-sprong gaat u RD (groen/rood/geel).
Aan de ongelijke 4-sprong bij wegkruis gaat u
RD. Aan de 3-sprong gaat u verder RD. Voorbij
huisnr. 10 en tegenover rij (nrs. 7 t/m 17)
rijksmonumentale panden (19e eeuw) gaat u aan
de 3-sprong L (Margrietstraat). Aan de ongelijke
4-sprong gaat u RD (Hendrik van Gelderstraat).
Aan de 3-sprong RD. Steek beneden de
doorgaande weg over en loop RD over de
klinkerweg met rechts het inforbord “De
Eijkerstraat”. Na 10 m gaat u R het klinkerpad
omhoog
langs
het
stalen
“muurtje”.
Boven bij gemeentehuis steekt u RD de
parkeerplaats en de klinkerweg over en dan komt
u bij Patisserie Peter Lemmens, de sponsor van
deze wandeling en een begrip in de regio, een
mooie pauzeplek. Er zijn vers belegde broodjes
verkrijgbaar maar vergeet zeker niet het super
heerlijke gebak en vlaai te proeven.
4. Met uw rug naar de patisserie gaat u L. Aan de
3-sprong gaat u R. Aan de T-splitsing voor de St.
Margaritakerk, waarvan de toren uit 14e eeuw
stamt, en bij leuke stoelen, waterput en het
beeldje van een schutter gaat u L. Na 20 m gaat u
bij zebrapad L (Kerkpad) het tegel- voetpad
omhoog. Steek bij wegkruis de voorrangsweg
over en neem het pad (zwart), dat links gelegen is
van de oprit/hek van huisnr. 28 en rechts van het
voormalige klooster van de Zusters van Onze
Lieve Vrouw, waarin de meisjesschool was
gehuisvest.
(Aan de voorkant van het voormalige klooster ziet u
op de gevel een groot H. Hartbeeld (1911)).
Beneden aan de 3-sprong gaat u R/RD over de
veld- grindweg. Aan de asfaltweg gaat u R
(zwart). Na 300 m gaat u aan de 3-sprong, met in
het midden een wegkruis en twee bomen, R
(zwart) de smalle asfaltweg omhoog. Boven aan
de T-splitsing bij zitbank en wegkruis gaat u L.
Meteen daarna gaat u R (groen/zwart) over de
veldweg. Volg nu 1,4 km deze veldweg RD. Na
500 m passeert u bij zitbank de achterkant (geen
ingang) van de Amerikaanse begraafplaats.
(Hier liggen 8301 soldaten begraven, voornamelijk
Amerikanen. Deze zijn gesneuveld tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Op de "Wall of the Missing"
staan de namen vermeld van 1722 Amerikaanse
soldaten die vermist zijn tijdens deze oorlog).
200 meter voorbij achteringang van het kerkhof
(verboden toegang) wordt de veldweg een smalle
dalende asfaltweg. Beneden aan de rand van de
buurtschap Honthem, waar de asfaltweg naar
links buigt, gaat u R (groen) over de veldgrindweg, die u 1 km RD volgt.
5. Na 400 m buigt de veldweg bij veldkruis en
zitbank naar links (rood).
(U kunt hier R/RD (groen/rood) over het graspad naar
de Amerikaanse begraafplaats lopen. Volg het pad
onder de doorgaande weg door en negeer klaphek
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links en loop dan R de grashelling omhoog. Boven
aan het fietspad gaat u L. Na 200 m komt u bij de
hoofdingang van de begraafplaats).
Aan de kruising bij de afsluitlocatie Blankenberg
van de Gasunie gaat u RD (wit/rood). Beneden bij
Mariakapelletje loopt RD (wit/rood) over de
asfaltweg. Vlak daarna aan de kruising bij zitbank
gaat u L (Blankenberg) door de platanenlaan
omlaag. Negeer beneden klinkerweg links.
Meteen daarna tegenover trafokast en ijzeren hek
gaat u R via het draaihekje over het smalle pad.
(Hier ligt Domein Blankenberg bestaande uit Hoeve
Blankenberg (1825) en Huize (kasteel) Blankenberg
(1825)).
U passeert meteen rechts een zit- schuilbank (zie
infobord) en volg het pad RD vlak langs de links
staande meidoornhaag. Na 100 m passeert u het
volgende draaihekje. Vlak daarna steekt u een
bruggetje (loopplanken) over. Meteen daarna gaat
u L (wit/rood) over het pad met rechts een
weiland. Na 250 m wordt het smalle pad een
stenig pad door de bosstrook.
6. 200 meter verder gaat u R door het ijzeren
klaphekje en u komt u bij het geologisch
monument groeve Blankenberg, lokaal Wolfskop
genoemd.
(Hier ziet u rechts aangelegde waterpoelen t.b.v. de
beschermde geelbuikvuurpad. De Wolfskop is een
geologische monument waar tot 1946 vuursteen
werd gedolven. De vuursteenbank, die u hier ziet
(onderkant steenwand) is met een oppervlakte van 8
km en een dikte van circa 2,5 m de dikste bekende
vuursteenbank ter wereld. Deze steenbank is voor de
wetenschap een onopgelost raadsel. Deze steen
werd o.a. gebruikt voor het vervaardigen van
straatstenen (kinderköpkes) zoals rond 1825 bij de
aanleg van de Rijksweg van Maastricht naar Vaals).
Voorbij infobord loopt u via trappenpad de
Wolfskop omhoog. Boven staat een zitbank, een
genietplekje, waar u kunt uitrusten van deze korte
straffe kuitenbijter.
(Hier heeft u prachtig uitzicht over het
Eckelraderveld. Vanaf de zitbank ziet u links weer
Domein Blankenberg. Loop ook even om de zeer
oude lindeboom heen, die in 1985 door storm geveld
werd. De holle boom wordt boven met een ijzeren
stang bij elkaar gehouden).
Loop verder RD en via klaphekje komt u bij een
graspad dat u RD volgt. Aan de T-splitsing voor
manege “Stal Tychon” gaat u L over de veldweg.
Negeer meteen veldweg links.
Steek de doorgaande weg over en loop bij
muurkruis aan groot wit huis RD (Kerkstraat).
(Dit grote (no.87) grote rijksmonumentale witte huis is
het voormalige tolhuis (1825). Dit was één van de vijf
tolhuizen aan deze Rijksweg (Maastricht – Vaals),
waar van 1828 tot 1900 tol werd geheven.

Even verder passeert u links Hoeve Klein
Blankenberg (no. 142). Deze typische ZuidLimburgse wit gekalkte carréboerderij (1882) verving
de oude boerderij (1381), die hier na een grote brand
in 1882 verwoest werd).
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Negeer zijwegen en blijf de Kerkstraat RD volgen.
Bij de kerk passeert u het gezellige café Old Inn
voor een drankje en dan komt u bij het
Raadhuisplein/parkeerplaats.
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