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Een prachtige natuurwandeling met 2 hellingen.  U loopt o.a. door het Riesenbergbos en u passeert o.a. het 
geologisch monument groeve Blankenberg. Bijna aan het eind van de wandeling heeft u op de Wolfskop bij 
zitbank prachtig uitzicht.  
 
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 

 7,84 km  1.50 uur  56 m  98 m 
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210. CADIER EN KEER 7,8 km 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u L. Vlak daarna 
aan de 3-sprong gaat R met links de 
parkeerplaats en rechts de kerk. Negeer zijwegen. 
Ga aan het eind van de weg door het 
voetgangerstunneltje en steek bij wegkruis 
voorzichtig de voorrangsweg over en loop bij 
verbodsbord RD (rood) de holle veldweg omlaag.  
 

(Deze veldweg is plaatselijk bekend als “Duuster 
stèg”, donkere steeg).  
 

Aan de 3-sprong, met links een Mariakapelletje 
aan boom, gaat u schuin R (geel/wit-rood) de 
mooie holle veldweg omlaag.  Aan de volgende 3-
sprong gaat u L (groen) verder omlaag. Aan de 3-
sprong bij zitbank en afvalbak gaat u R 
(geel/groen).  
 

2. Negeer zijpaden en blijf het smalle pad langs 
en door de bosrand van het hellingbos bijna 600 
m RD volgen. Op het einde van het pad gaat u 
door het klaphek en loopt u RD over het smalle 
bospad. Steek bij ongevalskruis voorzichtig de 
asfaltweg over.  
 

(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).  
 

Loop nu via klaphekje RD (geel/groen/wit-rood) 
het bospad omhoog, dat later een stijgend 
trappenpad wordt.  Na bijna 150 m gaat u boven 
aan het brede bospad L (geel/groen/wit-rood). 
Negeer doodlopend zijpad rechts. Aan de T-
splitsing gaat u L (groen/geel) het bospad, 
gedeeltelijk via trappen, omlaag. Beneden loopt u 
via  stegelke (draaihekje) een weiland binnen, dat 
u RD oversteekt. Aan de 4-sprong gaat R 
(groen/geel/wit-rood) over de veldweg, die u 
geruime tijd RD volgt door de mooie natuur.  
 

(Na 150 m passeert u rechts een zitbank, een 
genietplekje).  
 

3. Na 700 m aan de 3-sprong, met boom in het 
midden en waar de veldweg naar rechts buigt en 
een bosweg wordt,  gaat u L (rood) het bospad 
omhoog langs het bordje “Zuid Limburg”. (U 
verlaat hier de gele/groene en wit-rode route). Na 
100 m gaat u aan de volgende 3-sprong L/RD 
(rood) verder omhoog. Na bijna 500 m verlaat u 
boven, na trappen en bij links staand draaihekje, 
het bos   en loopt u RD (rood) over het smal pad 
gelegen tussen afrasteringen. Vlak daarna gaat u 
aan de T-splitsing bij zitbank L het graspad, 
gelegen tussen afrastering, verder omhoog. 
Boven buigt het graspad naar rechts en wordt 
meteen daarna bij ingang van weiland een  licht 
stijgende veldweg die u RD (rood) volgt  met even 

verder voor u in de verte de kerktorenspits van de 
Bartholomeuskerk in Eckelrade.   
 

4. Na circa 500 m gaat u aan de omgekeerde Y-
splitsing R. Vlak daarna aan de 3-sprong, aan de 
rand van Eckelrade, gaat u  L (rood) over de 
veldweg.  
 

(Een eindje verder ziet u rechts  (wit gebouw) aan de 
rand van Eckelrade het voormalig klooster (1903) van 
de Zusters van Barmhartigheid). 
 

Aan de asfaltweg gaat u L. Na 50 m gaat u R over 
de doodlopende veldweg. De veldweg maakt een 
bocht naar rechts en wordt een dalend graspad.  
 

(Afhankelijk van onderhoud door de gemeente is dit 
pad soms moeilijk te lopen. Loop dan de alternatieve 
route, die beschreven is in de laatste alinea).   
 

Blijf dit pad, dat twee haakse bochten maakt, 
geruime tijd langs de afrastering en 
meidoornhaag van groot weiland volgen.  
 

(Na 500 m ziet u voor u in de verte de H. 
Kruisverheffingskerk in Cadier en Keer).  
 

Na bijna 1 km buigt het pad rechts omlaag met 
links de bosrand.  
 

(Hier in de bocht ziet u rechts in de verte  de witte 
rechthoekige toren op de Amerikaanse begraafplaats 
in Margraten waar 8301 soldaten, die gesneuveld zijn 
in de Tweede Wereldoorlog, liggen begraven. Zeker 
eens bezoeken) 
 

Vlak daarna wordt het pad een mooi hol dalend 
bospad, waarin een grote dassenburcht is 
gelegen.   
 

5. Beneden gaat u R over de smalle asfaltweg die 
even verder bij uitstroom van regenwaterbuffer 
een veldweg wordt. Aan de verharde 3-sprong 
gaat u L (geel/wit).  **** Vlak daarna aan 3-sprong 
gaat u R (rood/wit) over de veld- grindweg. Na 400 
m passeert u links het “bijenbosje” en het 
insectenhotel van de vereniging tot 
Natuurbehoud Cadier en Keer. 50 m verder gaat u 
L door het klaphek en u komt bij het geologisch 
monument groeve Blankenberg, lokaal Wolfskop 
genoemd.  
 

(Hier ziet u rechts weer aangelegde waterpoelen 
t.b.v. de beschermde geelbuikvuurpad.  
 

De Wolfskop is een geologische monument waar 
vroeger tot 1946 vuursteen werd gedolven. De 
vuursteen bank, 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.  



  blz 3 van 3 

 

Die steen werd o.a. gebruikt voor het vervaardigen 
van straatstenen  (kinderköpkes) zoals rond 1825 bij 
de aanleg van de Rijksweg van Maastricht naar 
Vaals. De Fatimakapel aan de Keunestraat in Cadier 
en Keer is ook met deze stenen gebouwd).  
 

Voorbij infobord loopt u via het trappenpad met 
leuning de Wolfskop omhoog. Boven staat een 
zitbank waar u kunt uitrusten van deze korte 
straffe kuitenbijter.  
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht over het 
Eckelraderveld. Vanaf de zitbank ziet u links Domein 
Blankenberg <1381. Het domein omvat de 
(voormalige) Hoeve Blankenberg en Huize (kasteel) 
Blankenberg (1825).  
 

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).  
 

6. Loop verder RD en via klaphekje loopt u RD 
over het brede graspad.  
 

(Even verder ziet u rechts in het weiland een 
torenvalken broed-  en overnachting kast op paal).  
 

Aan de T-splitsing voor manege “Stal Tychon” 
gaat u L over de veldweg. Na 250 m steekt u de 
voorrangsweg over en loopt u bij het voormalig 
tolhuis (wit gebouw) en muurkruis RD 
Kerkstraat).   
 

(Het links staande grote monumentale witte 
voormalige is het voormalig tolhuis (1825). Dit was 
één van de vijf tolhuizen aan deze Rijksweg 
(Maastricht – Vaals), 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   
 
Alternatieve route punt 4. 
Loop terug naar de asfaltweg en ga L.  Na 400 m 
gaat u aan de ongelijke 4-sprong aan de rand van 
Eckelrade L over de smalle asfaltweg. Na 900 m 
gaat u beneden aan de 3-sprong bij boomkruis L 
(wit) de smalle rustige asfaltweg door het mooie 
landschap omlaag. Na 1 km gaat u voorbij twee 
zitbanken  aan de 3-sprong RD (geel/wit) Ga nu 
verder bij **** in   punt 5. 

 
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.   
 

 


