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Een mooie en gemakkelijke wandeling door mooie natuur met o.a. uitzicht over het Maasdal. U loopt via 
Landgoed de Heerdeberg, waar o.a. het Belgisch monument staat, naar het Missiehuis waar u een 
Kruiswegstatie (1895), Lourdeskapel en grafkapel passeert, Dan loopt u tussen de golfbaan door naar de  
buurtschap Sint Antoniusbank. Via o.a. mooie natuur loopt u terug naar het startpunt.  
 
 

Startpunt: café Old Inn, Kerkstraat 111, Cadier en Keer. U kunt parkeren op het vlakbij gelegen Kerkplein of 
Raadhuisplein. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,44 km  2.25 uur  180 m  260 m 
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134 CADIER EN KEER 7,8 km 
 

1. Met uw rug naar het café en uw gezicht naar de 
waterput (1869) gaat u R. 
 

(U passeert meteen links de rijksmonumentale met 
speklagen gebouwde  hoeve Meussenhof (no.80-84) 
gebouwd in 1711-1713 en de witte monumentale 
carréhoeve (nr. 76) uit de 17/18e eeuw).  
 

Aan de 4-sprong bij de door de c.v. de 
Klenderaire geplaatste grote zwerfkei gaat u R 
(Raadhuisplein) met rechts winkels.  
 

(Aan het plein staat het voormalig gemeentehuis 
(1965-1982) van de voormalige gemeente Cadier en 
Keer (1828-1982)).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (Limburgerstraat). 
Negeer zijwegen.  
 

(U passeert links het Keerhoes (no.78). Dit is het 
oude gemeentehuis (1878-1965) waarin ook de 
dorpsschool was gehuisvest).  
 

Steek na 600 m bij supermarkt Jumbo via de 
oversteekplaats de voorrangsweg over en loop 
bij wegkruis RD (rood) over de asfaltweg. Aan de 
4-sprong bij wegkruis gaat u RD (rood) over de 
veldweg. Waar na 500 m de veldweg naar links 
buigt, gaat u bij ijzeren hek via draaihekje 
(stegelke) RD (roze/rood) het brede pad omlaag. 
Negeer zijpaden en blijf het pad RD  volgen. 
 

(150 m verder bij ijzeren hek passeert u rechts de 
voormalige kiezelgroeve Heerderberg.  
 

Nog eens 100 m verder passeert u rechts bij klaphek 
een bijzondere zit –schuilbank (zie infobord) met 
mooi uitzicht. Rechts van het klaphek ligt de 
voormalige grindwasbank van de voormalige 
kiezelgroeve.  
 

Bij de volgende zitbank die u rechts passeert heeft  u 
bij helder weer mooi uitzicht over het Maasdal met 
o.a. de Sint Pietersberg, de krijtrotsen bij het 
Albertkanaal (België), de windmolen van Gronsveld 
en de witte gebouwen van het Academisch 
Ziekenhuis Maastricht en de Universiteit en de bijna 
80 m hoge  rode kerktoren van de St. Janskerk aan 
het Vrijthof).  
 
2. Bij groot ijzeren hek, waarin een poortje zit,  
loopt u Landgoed De Heerdeberg binnen en even 
verder passeert u het Belgisch monument.  
 

(Zie groot infobord dat tegenover het monument staat. 
Links ziet u hier bij groot houten kruis de 
begraafplaats van de kloosterlingen van het voormalig 
klooster Huize St. Joseph).  
 

Negeer zijpaden en loop RD (roze/rood) over de 
brede grindweg door de  mooie beukenlaan 
waaraan enkele grote beelden staan, die gemaakt 
zijn door kunstenaars uit Zimbabwe.  
 

(Een eindje verder ziet u rechts een Mariagrot. Het 
Mariabeeld staat boven aan de  ingang van de zeer 
oude en extreem bouwvallige groeve Heerderberg)..  
 

Voorbij wegkruis loopt u bij het grote ijzeren 
hekwerk RD.   
 

(Links ligt Huize St  Joseph (1911-1912). 
Het opvoedingsgesticht werd als Voogdij St. 
Joseph opgericht door Pater Kusters van de 
Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus. 
De Vereniging Sint-Joseph had als doel: de zorg voor 
verlaten, hulpbehoevende of verwaarloosde 
mannelijke personen van elke leeftijd m.n. jongeren. 
Vanaf 1982 heeft het klooster diverse andere functies 
gehad o.a. jeugdgevangenis).  
 

Via het volgende ijzeren hek bij twee pilaren 
verlaat u het Landgoed en meteen daarna aan de 
4-sprong bij wegkruis gaat u RD (roze/rood) over 
de  weg, die naar links en dan naar rechts buigt.  
 

(Rechts passeert u het rijksmonument Huize Sint 
Gerlach, dat in 1915 gebouwd is als katholiek 
sanatorium voor drankzuchtigen).  
 

Steek voorzichtig de voorrangsweg over en ga R 
over het fietspad omhoog. 
 
3. Na 250 m gaat u voorbij villa “Berg en Dal” 
(1912) en de bekende wijnkelder- handel Sauter 
bij huisnr. 11 L (roze/geel) de brede stenen trap 
omhoog.  
 

(Aan de overkant van de Rijksweg staat het 
voormalig klooster van de Zusters van 
Barmhartigheid (1903) Nu appartementen/woningen).  
 

Loop de onderdoorgang door en volg de  
grindweg omhoog.  
 

(U passeert enkele van de veertien kruiswegkapellen 
(1895).  
 

Boven heeft u links prachtig uitzicht over Maastricht.  
 

Beneden achter de lange betonnen zitbank ligt 
wijngaard Backerbosch.  
 

Rechts boven ziet u het Missiehuis/klooster (1891-
1893) van de Paters van de Sociëteit voor Afrikaanse 
Missiën, (SMA). Het toenmalige mooie klooster werd 
in 1954 grotendeels door brand verwoest en is in 
1955 weer opgebouwd. Nu wordt het grotendeels 
gebruikt als verzorgingshuis).  
 

U komt bij de Lourdesgrot.  
 

(Deze is in 1892 gesticht is door de Franse pater G. 
Desribes.  
 

Links naast de Lourdesgrot staat de grafkapel (1900) 
waarin een piëta staat. Onder de kapel bevinden zich 
de graven van de eerste S.M.A. – paters, die in het 
klooster woonden.  
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De laatste keer werd er iemand begraven in 1961. 
Daarna is boven in het park een missionarissen-
kerkhof aangelegd, dat nog steeds in gebruik is). 
 

Let op! Ga nu het smalle pad R (geel/roze) naast 
de Lourdesgrot omhoog met links de 
kruiswegstaties. 
 

4. Meteen na de eerste kruiswegstatie no. VIII 
gaat u L (geel/roze)  over het smalle pad. Meteen 
daarna aan de 3-sprong L (geel/roze) omlaag. 
(Links heeft u mooi zicht op de grafkapel). Negeer 
ingangen naar de golfbaan “Het Rijk van 
Margraten” en volg het pad gelegen tussen de 
golfbanen RD (geel/roze/geel-blauw).  
 

(Als u bijna 100 m verder bij ijzeren hek via het pad 
over de golfbaan omhoog loopt, dan komt u bij het 
restaurant van de golfclub. Hier kunt u binnen of op 
het terras bij o.a. een kop koffie genieten van het 
prachtig uitzicht.   
 

De route volgend ziet u na 100 m voor u in de verte 
de hooggelegen Monulphus en Gondulphuskerk 
91933)  in Berg en Terblijt).  
 

Bijna beneden aan de T-splitsing voorbij 
hek/klaphek gaat u L (geel/roze) verder omlaag. 
Steek de asfaltweg over loop RD. (Voor u ziet u 
woningen in Bemelen). Meteen daarna aan de 4-
sprong bij veldkruis gaat u R (blauw) de veldweg 
omhoog. Negeer boven zijpad rechts omlaag.  
 

5. Aan de asfaltweg in de buurtschap Sint 
Antoniusbank gaat u R omlaag. Negeer bij  
waterput, verkeersspiegel en zitbank zijweg links 
omlaag. Aan de 3-sprong gaat u RD omhoog.  
 

(Als u hier L omlaag loopt dan heeft na 50 m prachtig 
zicht op de grotten in de Mettenberg. Tot het einde 
van de 19e eeuw hebben hier drie generaties van een 
familie in gewoond. Voorbij het laatste rechts gelegen 
huis (8A) ziet u rechts in het weiland een “heuveltje”. 
Op dit heuveltje heeft Kasteel (vierkante toren) van 
de Wolf, ook wel Scheyffartshuis genoemd, gestaan. 
Het werd voor het eerst in 1408 werd genoemd en in 
1489 verwoest  Na 1489 werd het weer opgebouwd 
maar nu in de vorm van een boerenhoeve. Van de 
huidige hoeve Beusdaelshoeve, die u hier ziet, 
dateert de stal (wit gebouw) uit 1775).  
 

Aan de kruising bij stenen dankkruis gaat u L.   
 

(Dit kruis is na de Tweede Wereldoorlog geplaatst uit 
dankbaarheid dat de bewoners van ’t Gehuuch (Sint 
Antoniusbank) deze oorlog redelijk ongeschonden 
doorstaan hadden).  
 

Meteen daarna gaat u bij zitbank en verbodsbord 
L (roze/blauw/groen) de holle smalle asfaltweg 
omlaag. Beneden aan de 4-sprong bij zitbank 
loopt u  RD (groen/geel) over de brede asfaltweg. 
Vlak daarna gaat u bij verbodsbord en 
regenwaterbuffer ‘Bowie” R (geel) over de 
veldweg. Negeer na bijna 400 m trappen- bospad 
links omhoog en loop RD (geel).  
 

(U passeert meteen de zitbank t. h. a. 55 jarige lieve 
papa Paul).  
 

Na 100 m gaat u bij uitstroom van 
regenwaterbuffer, zitbank (een genietplekje) en 
wegwijzer R (geel/groen) het smalle pad, gelegen 
tussen akkers, omhoog. Na trap gaat u boven L 
over de grindweg.  
 

(U loopt nu een stukje over het traject van de oude 
trambaan Maastricht-Vaals, die van april 1925 tot 
april 1938 operationeel was). 
 
6. Aan de T-splitsing voor de mooie mergelloods 
gaat u R (rood/groen) de asfaltweg omhoog. (Hier 
was vroeger de tramhalte Cadier en Keer) Loop 
rechts van de weg. Na 200 m gaat u aan de 4-
sprong bij de met vuursteen gebouwde Onze 
Lieve Vrouw van Fatimakapel (1950) L 
(groen/rood) over de veldweg.  Volg deze veldweg 
800 m RD met links mooi uitzicht.   
 

(Een eind verder ziet u voor u de witte recht hoekige 
toren op het Amerikaanse oorlogskerkhof).  
 

Steek de asfaltweg, ga door het klaphek en ga 
dan R over het fietspad. Na 250 m  gaat u bij 
muurkruis R  (Kerkstraat).  
 

(Het muurkruis hangt aan het voormalig tolhuis 
(1825). Dit was één van de vijf tolhuizen aan deze 
Rijksweg, waar van 1828 tot 1900 tol werd geheven.  
 

Een verder passeert u Hoeve Klein Blankenberg (no. 
142). Deze typische Zuid-Limburgse wit gekalkte 
carré boerderij (1882) verving de oude boerderij 
(1381), die hier na een grote brand in 1882 verwoest 
werd). 
 

Negeer zijweg links en bij groot wegkruis en 
zitbanken zijweg rechts en loop verder RD 
(Kerkstraat/rood/groen). Aan de 4-sprong bij 
wegkruis en de met o.a. mergelstenen gebouwde 
voormalig boerderij (17e eeuw en later)  loopt u 
RD en u komt weer bij café Old in waar u binnen 
of op et terras nog iets kunt drinken of een 
kleinigheid kunt eten   
 

 
 

De uit verschillende steen soorten opgebouwde oude kerktoren 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. De stenen oude kruisen die voor de kerktorren staan zijn 
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. De deur wordt ook wel de ingang naar de hemel genoemd.  
 
Auteur: Jos Wlazlo.    
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


