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  blz 2 van 3 

 

Tijdens deze licht heuvelachtige wandeling met halverwege een leuke theetuin om te pauzeren, wandelt u 
eerst door het Klinkenberghbos en via het traject van voormalige trambaan, loopt u langs de bosrand  naar 
de voormalige Groeve Koeberg en dan passeert het prachtig geologisch monument Julianagroeve, met de 
hoge rotswanden. Dan loopt u via hol bospad omhoog naar de buurtschap Klein Welsden. Via veldwegen 
over het Plateau van Margraten, loopt u naar de buurtschap Wolfshuis, waar u kunt pauzeren bij Theetuin 
Enchanthee, waar ze heerlijke Limburgse vlaai hebben. Het is een heerlijke rustige plek. Na de pauze loopt 
u via velwegen en een mooi hol pad, gelegen tussen mergelwanden, omlaag. Via leuke bospaadjes komt u 
bij een bijzondere uit mergel uitgehouwen Mariagrot.  U loopt o.a. langs de Metteberg terug naar de 
golfbaan, waar een mooi terras is. U kunt ook starten in Wolfshuis, maar er is geen parkeergelegenheid. 
Start dan bij punt 3. 
 

Startadres:  Parkeerplaats Het Rijk van Margraten, Bemelerweg 99, Cadier en Keer. 
(Er is een grote parkeerplaats). 
 

 
 
Startadres: Theetuin Enchanthee, Gasthuis 75, Bemelen (Wolfshuis).  Tel:06-57631415.  Geopend: 
Donderdag t/m zondag van 10.00 tot 16.00 uur.  Bijna geen parkeergelegenheid. Start bij punt 3.    

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,65 km  2.30 uur  63 m  116 m 
 

 
 

1598. CADIER EN KEER – Wolfshuis 10,6 km
 

1. Vanaf de parkeerplaats van de golfbaan loopt u 
naar de uitgang en gaat  R over de asfaltweg met 
rechts de voetbalvelden van V.V. Keer.  Na 150 m, 
circa 20 m voorbij het plaatsnaambord Cadier en 
Keer en tegenover nr. 75, gaat u L via klaphek het 
bospad omlaag, dat beneden bij afrastering naar 
links buigt en een smal paadje wordt. Bij ingang 
(vouwer/plooibaar hek) van weiland gaat u L/RD 
over de bosweg van het in 1999 aangeplant bos 
genaamd Klinkenberghbos. Na het bos gaat u via 
het ijzeren hekje  (pin even naar links schuiven) 
door het weiland omlaag.  
 

(Als u hier RD langs de afrastering van het weiland 
loopt, komt u meteen bij plaquette t. h. a. Albert  
Klinkenbergh, natuurbeschermer en oprichter van de 
Unie van Provinciale Landschappen en waarnaar dit 
bos genoemd is).  
 

Via volgend ijzeren hekje verlaat u het weiland en 
loopt u RD door het volgende bosje. Beneden 
gaat u bij infobord, klaphek en houten 
afsluitboom, R over de grindweg.  Negeer vlak 
daarna draaihekje rechts.   
 

(Over deze grindweg liep het traject van de oude 
trambaan Maastricht-Vaals, die van 1925 tot april 
1938 operationeel was. Men kan hier nog goed de 
uitgravingen en ophogingen zien, die gemaakt zijn 
om de hoogteverschillen te overwinnen. De weg is 
lokaal bekend onder de naam “Zwarte weg”).  
 

Na 500 m, aan de 4-sprong bij zitbankje, gaat u L 
het trappenpad omlaag en volg RD het licht  

 
dalende smalle pad. Aan de T-splitsing bij 
zitbank, genietplekje,  gaat u R over de veldweg 
met links de bosrand.  Aan de asfaltweg gaat u R. 
Meteen daarna bij oude waterput (1912) en een 
afbeelding van Maria aan boom, gaat u bij 
verbodsbord L, over de grindweg.   
 

2. Let op! Na 100 m gaat u tegenover houten stal 
schuin L het paadje omhoog en u passeert het 
geologisch monument “groeve Koeberg” (zie 
infobord). Blijf het smalle pad RD volgen en  
200 m verder komt u links bij het geologisch 
monument “Julianagroeve”, met een imposante, 
enkele tientallen meters hoge mergelwand.  
 

(In deze groeve is de zeldzame roofvogel, de Oehoe 
waargenomen, een van de grootste uilensoorten ter 
wereld. Ook is hier de langste vuursteen (8 m) 
gevonden, die ooit ter wereld is gevonden).  
 

Meteen daarna, waar de grindweg rechts omlaag 
buigt,  gaat u L het smalle (bos)paadje omhoog. 
Vlak daarna gaat u beneden nabij verbodsbord L 
het mooie holle bos-/grindpad omhoog, dat na 
400 m bijna boven bij zitbankje, dikke keien en 
volgend verbodsbord, een stijgende veldweg 
wordt.  Boven aan de 3-sprong gaat u L met 
rechts een meidoornhaag. Aan de doorgaande 
weg bij wegkruis, in de buurtschap Klein Welsden 
gaat u R omlaag. Na 150 m, net voor de grote 
loods en voor de even verder, rechts gelegen met 
mergelstenen gebouwde carréboerderij (1741), 
gaat u L over de klinkerweg, die voorbij de loods 
een  grindweg wordt.  

tel:06-57631415


(U loopt hier over het Plateau van Margraten). Aan 
de kruising bij lindeboom, zitbank en wegkruis 
gaat u RD over de grindweg, met rondom mooi 
uitzicht.  
 

(De linde is van oudsher (1850/1860) de 
markeringsboom tussen de buurtschappen Klein 
Welsden en ’t Rooth. Er wordt ook gezegd dat deze 
linde geplant is door de troepen van Napoleon. Of dat 
waar is….).  
 

Negeer veldweg links. Aan  de 3-sprong bij  
3 iepen gaat u L. Meteen daarna aan de  
Y-splitsing gaat u L omlaag.  
 

(Rechts ziet u de van Tienhovenmolen (1855). Deze 
windmolen, type bovenkruier, is de enige 
Nederlandse molen, die vrijwel geheel uit 
mergelblokken is opgebouwd).  
 

Beneden aan de doorgaande weg, bij wegkruis 
type vliegermodel in de buurtschap Wolfshuis 
gaat u L.  Negeer na ruim 100 m, bij wegkruis 
zijweg rechts en u komt meteen  rechts (nr. 75) bij 
Theetuin Enchanthee, de sponsor van deze 
wandeling, waar u op het mooie rustige tuinterras 
kunt genieten van koffie/thee en vlaai. Er wordt 
gratis Spawater geserveerd.    
 

3. Met uw rug naar de ingang van de theetuin gaat 
u L. Meteen daarna gaat u bij verbodsbord en 
wegkruis, met de bijzondere tekst, L 
(Reutjesstraat) over de smalle asfaltweg, die vlak 
daarna, bij het leuke huis (nr.1), naar links buigt. 
Na bijna 400 m, voorbij melkveebedrijf, wordt de 
asfaltweg een dalende veldweg. Aan de kruising 
bij meet- en regelstation “Bemelen” van de 
Gasunie en wegkruis, gaat u L over de smalle 
asfaltweg.  
 

(Rechts ziet u de met mergelstenen gebouwde 
Monulphus en Gondulphuskerk (1933) in Berg en 
Terblijt).  
 

Waar na 200 m de asfaltweg naar links buigt, gaat 
u RD het graspad, gelegen tussen twee 
meidoornhagen, omlaag.  Steek de asfaltweg over 
en loop bij wegkruis RD over de veldweg. Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd RD de veldweg.  
(200 m verder passeert u Resort Mooi Bemelen). Na 
1 km,  aan de doorgaande weg bij linde, zitbank 
en stenen kruis t.. h. a. Petrus Kicken, die hier op 
26 april 1867 plotseling is gestorven, gaat u R. 
Meteen daarna gaat u L de veldweg omhoog.  
 

4. Omlaag lopend loopt u aan het einde van de 
veldweg en bij het begin van graspad nog 10 m 
RD en dan gaat u bij twee dikke eiken R het 
smalle bospad omlaag. Meteen daarna aan de  
T-splitsing gaat u L en loop het trappenpad 
omlaag. Beneden gaat u L het bospad omlaag. U 
passeert even verder links het ongevalskruis van 
J.W. Sleypen, die hier op 5 febr. 1889 
verongelukte, met paard en kar.  Let op! 50 m 
verder, bij trapje gaat u L over het paadje, dat nog 
even parallel loopt aan het dalende pad, waarover 

u liep. (U loopt dus niet verder het bredere pad 
omlaag). Negeer trappenpad  links omhoog en 
loop RD het holle pad, gelegen tussen 
mergelwanden, omlaag. 
 

(Na veel regenval kan dit pad erg modderig zijn. Is 
dat zo, ga dan hier L het trappenpad omhoog. Boven, 
einde trappenpad,  gaat u aan de 3-sprong  R 
omlaag. Vlak daarna aan de volgende 3-sprong, gaat 
u L omhoog. Ga nu verder bij **** in dit punt.  
 

Deze holle weg, lokaal bekend onder de naam  
“Romeinse weg”, maakte tot het midden van de  
19e eeuw deel uit van de hoofdroute Maastricht- 
Aken).  
 

Beneden buigt het pad links omhoog.  Aan de  
3-sprong gaat u RD, verder omhoog. **** Omlaag 
lopend gaat u aan de volgende 3-sprong RD 
boven door het bos, met links een afgeknakte 
dikke boom,  50 m verder, bij links boven staand 
veldkruis, buigt het pad naar rechts. Meteen 
daarna aan de T-splitsing, met onder in de 
boomstam een deurtje van kabouterboomhuisje, 
gaat u L over pad, dat naar links buigt. 50 m 
verder wordt het pad een dalend pad.  Vlak 
daarna aan de Y-splitsing gaat u R, verder omlaag 
en u passeert een omgevallen boom (6-2022).  
 

5. Beneden, bij rechts gelegen bijzondere 
Mariagrot waar zitbanken staan,  gaat u L omlaag.  
Negeer zijpad rechts en loop het trappenpad 
omlaag. Beneden gaat u, na draaihekje bij zitbank 
en afvalbak, L over de grindweg.   
 

(Na 200 m passeert u links grotten in de Mettenberg. 
Tot het einde van de 19e eeuw hebben hier in de 
grotten drie generaties van een familie gewoond en 
zijn er in de grotten de nodige kinderen geboren).  
 

Aan de 4-sprong, bij zitbank, gaat u bij 
verbodsbord R over de smalle asfaltweg, die een 
mooie stijgende holle weg wordt. Boven bij 
zitbank gaat u R over de asfaltweg.  
 

(Hier ligt links de Stiltetuin Spirituele Bevrijding die u 
van vrijdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur kunt 
bezoeken). 
 

Meteen daarna, aan de kruising bij stenen 
wegkruis in de buurtschap St. Antoniusbank, 
gaat u RD. Na 100 m gaat u schuin L de veldweg  
omhoog, met links het golfterrein. Omlaag lopend 
gaat u aan 3-sprong L door het klaphek en loop 
het brede pad, gelegen tussen twee 
beukenhagen, omhoog.   
 

(Waar bijna boven rechts de beukenhaag eindigt, 
heeft u rechts mooi uitzicht o.a. op Maastricht).   

 

Na 500 m gaat u, boven aan de 3-sprong bij breed  
ijzeren hek, L het verharde pad omhoog richting 
clubhuis van de golfclub “Het Rijk van 
Margraten”. Boven komt u bij het clubhuis van de 
golfclub, waar u binnen of op het mooie terras de 
wandeling kunt afsluiten. Loop dan R naar de 
parkeerplaats.  

 
 

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. 


