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Dat u mooi van Gronsveld naar Cadier en Keer kunt wandelen bewijst deze wandeling wel. De route is
grotendeels vlak maar er zitten wel enkele heuvels in. U loopt o.a. door het Riesenbos en u passeert mooie
hoogstamboomgaarden. Halverwege kunt u in Cadier en Keer pauzeren bij café Old Inn en café D’n Auwn
Toewn tegenover de kerk.
Startadres: Brasserie IJssalon De Dwaze Herder, Slakweg 5 Maastricht – Gronsveld.
Neem op de A2 afslag Gronsveld en volg Gronsveld. Na 100 m gaat u L de parkeerplaats op.
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280. GRONSVELD 12,6 km
1. Loop naar de voorrangsweg en ga L over het
fietspad omlaag. Steek vóór de rotonde de
voorrangsweg over. Aan het fietspad gaat u L.
Steek de tweede voorrangsweg (Rijksweg) over.
Bij het trottoir gaat u R. Neem nu meteen de
eerste weg scherp L richting het wandelinfobord.
Aan het eind van deze asfaltweg gaat u R over de
veldweg, die even verder een smal pad wordt.
2. Aan de smalle asfaltweg bij stenen zitbank
gaat u RD over de veldweg. Aan de kruising van
veldwegen bij boomkruis gaat u L (geel). Vlak
daarna aan de Y-splitsing gaat u R de veldweg
omhoog. U passeert een afsluitboom en loopt het
bos in. Boven aan de 3-sprong gaat u RD. Let op!
Meteen daarna gaat u L door het klaphek en loop
het mooie holle pad omhoog.
(Als u hier 30 m RD loopt en vervolgens door het
klaphek gaat, dan komt u bij Huis de Beuk, de
voormalige boswachterswoning uit 1848. De woning
is door enkele leden van de jagersvereniging prachtig
opgeknapt. Hier staat een zitbank en heeft u een
prachtig uitzicht, een genietplekje).
Via volgend klaphek verlaat u het holle pad. Het
pad buigt meteen rechts omhoog en boven buigt
het pad naar links. Volg nu het pad RD door de
bosrand en later door het bos.
(Links tussen de bomen door heeft u mooi uitzicht
o.a. op de Sint Pietersberg en de rode bijna 80 m
hoge kerktoren van de St. Janskerk aan het Vrijthof
in Maastricht)
Aan de grote 4-sprong, met rechts de ingang van
een mergelgrot, gaat u RD (geel/groen) omhoog.
(Deze mergelgrot wordt “de Hel” genoemd. Hier
werden vroeger mergelblokken voor de woningbouw
in uitgezaagd).
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD nog even
omhoog.
(Deze plek wordt lokaal Hotsboom genoemd. De
dikke lindeboom achter de bank heeft boven de
grond een omtrek van ruim 5 m en is circa 40 m
hoog. Volgens kenners is deze boom tussen de 300
en 400 jaar oud).
Vlak daarna aan de 4-sprong loopt u RD en blijf
nu bijna 1 km de veldweg RD volgen.
(Als u hier aan de 4-sprong R gaat, dan komt u na
100 m bij infobord “Riesenberg” en een terp. Hier zijn
o.a. werktuigen uit vuursteen gevonden uit de tijd van
de Neanderthalers en voorwerpen uit de Romeinse
tijd. Op de terp hangt een infobord waar afbeeldingen
staan van dieren, die u hier in de omgeving kunt
tegenkomen. Op de terp heeft u mooi uitzicht over

het grote landbouwgebied. Dit gebied, lokaal
genaamd ’t Gruusselt, was tot de jaren 60 van de
vorige eeuw het gebied waar vele kleine boeren uit
Cadier en Keer een stukje grond hadden waarvan ze
o.a. moesten leven).
Aan de 4-sprong van veldwegen bij veldkruis en
zitbank gaat u R (groen/geel).
(Na 200 m ziet u in de verte schuin rechts voor u de
witte toren van de Amerikaanse begraafplaats in
Margraten waar 8301 soldaten, die gesneuveld zijn in
de Tweede Wereldoorlog, liggen begraven).
3. Circa 30 m voor de voorrangsweg gaat u bij
het begin van de asfaltweg R (groen/geel) over
het pad dat gelegen is tussen afrasteringen. Aan
de T-splitsing gaat u L (groen/geel). Aan de
asfaltweg bij trafohuisje gaat u L (Eckelraderweg)
omhoog. Aan de 3-sprong bij garage “Bij d’r
Mathieu” gaat u R/RD over de klinkerweg. Aan het
einde van deze weg loopt u de trappen omhoog.
Steek de voorrangsweg over en u loopt via de
Vendelstraat Cadier en Keer binnen. Negeer
zijwegen. Voorbij het links staande grote
kunstwerk “Athena”, godin van de wijsheid en
beschermvrouw van de kunst”, gaat u aan de
kruising aan het Raadhuisplein bij de door de c.v.
de Klenderaire geplaatste grote zwerfkei en voor
bakkerij Paulissen R.
(U passeert de monumentale boerderij de
Meussenhof (no. 84), de waterput (1869) en de kerk.
U kunt hier pauzeren bij café Old Inn en café D’n
Auwen Toëwn, beiden leuke pauzeplekken).
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 mooie 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 deur naar de Hemel genoemd).
4. Aan de 3-sprong voor de parkeerplaats gaat u
L/RD. Vlak daarna aan de 4-sprong bij wegkruis
en bij het van mergelblokken gebouwde huis,
gaat u R (Groenpad). Aan het einde van dit pad
gaat u L. Negeer bij basisschool de Keerkring
zijweg rechts en links en loop RD. Via betonnen
“tunneltje” komt u weer bij de voorrangsweg.

Steek bij wegkruis de voorrangsweg over en loop
RD (rood) de holle veldweg omlaag, die
plaatselijk bekend staat als “Duuster stèg”,
donkere steeg.
Aan de 3-sprong, met links een Mariakapelletje
aan boom, gaat u RD (rood/geel). Beneden aan
de 3-sprong R. Vlak daarna aan de verharde 3sprong gaat u weer R (geel).
(Als u hier 25 m L gaat, dan komt u bij twee mooie
zitbanken waarvan een de herinneringsbank aan Mia
en Jacques Claessens is. Een mooie pauzeplek).
De veldweg wordt bij de uitstroom van
regenwaterbuffer een smalle asfaltweg. Na 100 m
gaat u aan de 4-sprong bij waterpoel R (geel) over
het brede graspad.
5. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L
(geel/groen) door en langs de bosrand. Negeer
zijpaden en blijf het pad door de bosrand geruime
tijd RD volgen. Na 600 m gaat u aan het einde van
het pad door het klaphek en ga dan meteen L
(wit-rood) het smalle bospad omlaag. Aan de
asfaltweg gaat u RD. Even verder aan de 4sprong bij wegkruis gaat u R. Negeer zijwegen en
blijf circa 2.5 km deze veldweg/later bosweg, die
door een prachtige omgeving loopt, RD volgen.
(Na circa 500 m passeert u rechts een zitbank, een
genietplekje.
Bijna op het eind van deze veldweg ziet u rechts
weer
de
hooggelegen
witte
voormalige
boswachterswoning en een met mergelsteen
gebouwde schapenstal).
Aan de 4-sprong bij wegkruis in Gronsveld gaat R
de voorrangsweg omlaag. Aan de 4-sprong bij
wegkruis gaat u R (Keerderweg).
(Indien u wilt pauzeren, dan kunt u hier RD naar
brasserie de Kwizzenjèr (met terras) lopen (300 m).
U passeert de sporthal ‘t Vroendel.
6. Negeer zijpaden en blijf de smalle asfaltweg
(fietspad) geruime tijd RD volgen.
(Na 750 m passeert u rechts een wegkruis en
zitbank. Op deze plek heeft sinds mensenheugenis
een kruis gestaan; het probleem hier was
herhaaldelijke vernielingen. Uiteindelijk is het huidige
`hufterproof` exemplaar geplaatst).
Na 1,3 km gaat u aan de 3-sprong voor de molen
L over de veldweg met rechts de torenmolen van

Gronsveld, waarvan
Nederland staan.
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(Dit is de oudste windmolen van Limburg en de
meest zuidelijke staande windmolen van Nederland.
De molen is gebouwd tussen 1618 en 1623. De
molen was een banmolen, boeren uit de buurt waren
verplicht om in deze molen het koren te laten malen.
In 1776 werd om de molen een belt aangelegd.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog brandde de molen
als gevolg een granaatinslag uit. Restauraties in
1959 en 1972 bepaalden grotendeels het huidige
uiterlijk van de korenmolen.
Bij de molen staat de gerenoveerde (1980) molenput
(klein huisje) uit 1616, die een diepte heeft van ruim
16 m).
Steek de voorrangsweg over en ga R over het
fietspad. Meteen daarna bij het grote houten
wegkruis met het opschrift “Boe Bis Dich” (Waar
ben je) gaat u L over het asfalt- voetpad
7. Negeer zijpaden en volg geruime tijd dit asfaltvoetpad RD door de Maastrichtse wijk de Heeg.
(Dit voetpad was vroeger een onderdeel van de
verbindingsweg (veldweg) tussen de dorpen Heugem
en Cadier en Keer).
U steekt drie keer een asfaltweg over. Na de
derde keer een asfaltweg te zijn overgestoken
gaat u bij de kruising van voetpaden (circa 20 m
voor asfaltweg en bord “einde voetpad”) L
(hondenlosloopgebied). Negeer zijpaden en blijf
dit pad RD volgen. Aan de kruising met smalle
asfaltweg gaat u RD via klaphek het voetpad
omhoog. Let op! Aan de Y-splitsing voor groot
grasveld gaat u R. (U verlaat het asfaltpad). Even
verder buigt het pad rechts omlaag. Beneden aan
de 4-sprong gaat u L. Volg nu geruime tijd het
graspad met rechts het hoge talud. Aan de 4sprong bij trappenpad loopt u RD. Aan de 3sprong bij trappenpad en groot stenen
ongevalskruis gaat u L/RD. (U loop dus niet verder
langs de talud)
(Hier zijn op 6 juli 1848 bij de instorting van de hier
gelegen kiezelkuil acht Gronsveldenaren, waaronder
liefst vijf vrouwen, tijdens hun werkzaamheden
(‘botte’) verongelukt).
Ga door het klaphek en volg de veldweg RD. U
komt weer bij de Dwaze Herder waar u wat kunt
eten of drinken
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