373. CADIER EN KEER 11,5 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens dit rondje met hellingen om Cadier en Keer staat u er versteld van hoe mooi het hier is. Vanaf de
golfbaan loopt u o. a. langs de Lourdesgrot van het Missiehuis, waar u mooi uitzicht over Maastricht heeft,
naar Landgoed de Heerderberg. Vervolgens door het bosgebied Riesenberg naar de rand van Cadier en
Keer. De terugweg gaat onderlangs de Bundersberg naar het gehucht St. Antoniusbank. Via veldwegen en
paden loopt u weer terug naar de golfbaan waar u op het terras en binnen prachtig uitzicht heeft.
Startadres: Golfrestaurant Het Rijk van Margraten, Bemelerweg 99, Cadier en Keer
Vanaf de grote parkeerplaats loopt u naar het golfrestaurant.

GPS afstand

Looptijd
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11,48 km

2.45 uur

54 m

106 m

373. CADIER EN KEER 11,5 km
1. Met uw rug naar de ingang en het terras van
het restaurant loopt u RD de trap omlaag en volg
RD het grindpad over het golfterrein. Beneden
aan de T-splitsing gaat u L over het smalle pad.
(Even verder ziet u rechts de grafkapel van het
Missiehuis. Onder de kapel bevinden zich de graven
van de eerste S.M.A. – paters, die in het klooster
woonden. In de kapel staat een grote piëta. De
laatste keer werd er iemand begraven in 1961.
Daarna is boven in het park een missionarissenkerkhof aangelegd, dat nog steeds in gebruik is ).
Aan de 3-sprong gaat u R (roze/geel). Meteen
daarna voor het gazon gaat u R omlaag.
(U passeert één van de 14 kruiswegstaties. Even
verder passeert u de Lourdesgrot, die in 1892
gesticht werd door de Franse pater G. Desribes.
Links naast de Lourdesgrot staat de grafkapel.

(Rechts 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).
3.
Bij ijzeren hek gaat u RD. Negeer meteen
tegenover wegkruis zijpad rechts omhoog en
loop RD (rood/roze) door de mooie beukenlaan,
waaraan enkele grote beelden staan, die gemaakt
zijn door kunstenaars uit Zimbabwe. (Links ziet u
hier een mooie mergelwand). Waar links een trapje
omhoog gaat naar de Mariagrot, gaat u bij zitbank
R over het bospad.

Loop RD.

(Het Mariabeeld staat aan de ingang van de zeer
oude en extreem bouwvallige groeve Heerderberg.

(Rechts heeft u mooi uitzicht over Maastricht.
Beneden achter de lange betonnen zitbank ligt
wijngaard Backerbosch.

De route volgend passeert u even verder de
begraafplaats van de kloosterlingen van het
voormalig klooster Huize St. Joseph).

Links boven ziet u het Missiehuis/klooster (18911893) van de Paters van de Sociëteit voor Afrikaanse
Missiën, (S.M.A.). Het klooster werd in 1954
grotendeels door brand verwoest en is in 1955 weer
opgebouwd. Nu wordt het grotendeels gebruikt als
verzorgingshuis.

Aan de T-splitsing voor het Belgisch monument
gaat u R (roze/rood).

Boven bij het Missiehuis heeft u nog mooier uitzicht
over Maastricht).
Negeer zijpaden links omhoog en volg het brede
grindpad RD (roze) omlaag langs nog enkele van
de
veertien
kruiswegstaties
(1892).
Via
onderdoorgang komt u beneden aan de
voorrangsweg. Let op! fietspad!
2. Steek voorzichtig het fietspad en de
voorrangsweg over en ga R (roze/rood)) over het
fietspad omlaag.

(Op deze plek werden in de avond van 12 sept. 1944
twaalf verzetsstrijders van het Belgische Geheime
Leger, elf Belgen en een Rus, wiens identiteit nooit
bekend is geworden door de Duitse bezetters zonder
enige vorm van proces doodgeschoten. De
Amerikaanse bevrijders bevonden zich op enkele
kilometers van Huize Sint Joseph).
Even verder passeert u bij twee pilaren een groot
ijzeren hek en u verlaat het Landgoed.
(Een eind verder heeft u rechts mooi uitzicht over
Maastricht.
Links in de verte ziet u de krijtrotsen bij het
Albertkanaal (België), links van de hoge schoorsteen
van de ENCI ziet u de Sint Pietersberg.

(Hier staat het voormalig klooster van de Zusters
van Barmhartigheid (1903/nu woningen).

Rechts ziet u o.a. de bijna 80 m hoge rode kerktoren
van de St. Janskerk aan het Vrijthof).

Negeer meteen de eerste weg links omhoog.
(Rechts ziet u villa “Berg en Dal” (1912)). 100 m
verder gaat u L (Pater Kustersweg).

Negeer zijpaadje rechts omlaag en volg het
stijgende pad RD (rood/roze).

(Links passeert u het rijksmonument Huize Sint
Gerlach ooit in 1915 gebouwd als katholiek
sanatorium voor drankzuchtigen).
Aan de 3-sprong gaat u L (roze/rood) omhoog.
Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u RD over de
doodlopende weg en u loopt Landgoed de
Heerdeberg binnen.

(Even verder passeert u links bij klaphek een
bijzondere zit –schuilbank (zie infobord) met weer
mooi uitzicht. Rechts van het klaphek ligt de
voormalige grindwasbak van de voormalige
kiezelgroeve, die u dadelijk passeert.
100 m verder bij ijzeren hek passeert u links de
voormalige kiezelgroeve Heerderberg).

Boven aan de 3-sprong bij draaihekje en ijzeren
hek gaat u R (roze) over de veldweg met voor u
het wel heel hoge vakantiehuisje. Vlak daarna
aan de 3-sprong gaat u R (roze) het pad omlaag.
Let op! Na 50 m gaat u L (zwart) via draaihekje het
weiland in en volg het pad omhoog.

Via klaphek verlaat u weer het weiland en volgt u
het pad RD (zwart). Steek bij afsluitboom de
asfaltweg over loop bij de volgende afsluitboom
RD (zwart) over de veldweg. Negeer meteen
(gras)pad links omhoog. Aan de 3-sprong gaat u
R (groen/geel) omlaag.

de klinkerweg. Let op! Voorbij huisnr. 1 gaat u R
(geel/groen) via draaihekje over het smalle pad
gelegen tussen hagen. Ga aan het eind door het
volgend draaihekje en ga dan meteen L door het
weiland. Vervolgens passeert u weer een
draaihekje en loop RD omlaag. Beneden aan de Tsplitsing gaat u L (geel) de mooie holle weg
omhoog. Boven aan de T-splitsing bij
Mariakapelletje aan boom gaat u L (rood) de holle
weg omhoog. Steek boven de voorrangsweg over
en loop bij wegkruis via het betonnen tunneltje
Cadier en Keer binnen. Negeer zijwegen en loop
RD. Aan de 3-sprong bij de parkeerplaats aan de
kerk gaat u R (wit/groen/rood/Kerkstraat). (Links
ziet u café Old Inn, een leuke pauzeplek). Negeer
zijwegen en volg de Kerkstraat RD. Aan de
voorrangsweg bij muurkruis gaat u L.

4. Volg geruime tijd dit brede bospad. (Bijna aan
het eind van het pad passeert u links 2 afgesloten
grotten/groeves). Na 500 m, voor ingang van
weiland, buigt het pad links omhoog.

(Hier staat rechts aan de voorrangsweg het
monumentale witte voormalige tolhuis (1825). Dit was
één van de vijf tolhuizen aan deze Rijksweg, waar
van 1828 tot 1900 tol werd geheven).

(Als het hek van het weiland open is, dan kunt u
even het weiland inlopen. U heeft dan mooi uitzicht
over het Maasdal. Links ziet u de St. Martinuskerk in
Gronsveld. Voor u de hoge schoorsteen van de
ENCI. Beneden voor u ziet u de korenmolen van
Gronsveld (1623), een toren molen waarvan er in
Nederland nog maar vier bestaan. Tevens is het de
meest zuidelijk staande windmolen van Nederland).

6. Volg 300 m het fietspad langs de
voorrangsweg. Voorbij het laatste huis (no. 111)
gaat u L door het klaphek. Steek de asfaltweg
over en loop RD (rood) over de veldweg, die u 800
m RD volgt met rechts mooi uitzicht. Aan de 4sprong bij de Onze Lieve Vrouw van Fatimakapel
(1950) gaat u R (rood/groen) de asfaltweg omlaag.
Loop links van de weg. Na 200 m gaat u
tegenover
de
mooie
met
mergelblokken
gebouwde loods bij verbodsbord L over de
grindweg.

(Boven heeft u rechts bij zitbank weer mooi uitzicht
over Maasdal/Maastricht o.a. beneden op de witte
gebouwen van het Academisch Ziekenhuis
Maastricht en de Universiteit).

Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R
(geel/groen) over het smalle pad door de
bosrand, dat later een breder stijgend bospad
wordt. Aan de 3-sprong gaat u R/RD (geel/groen).
Vlak daarna aan de omgekeerde Y-splitsing bij
zitbank gaat u L omhoog.
(Deze plek wordt lokaal Hotsboom genoemd. De
circa 40 m hoge lindeboom achter de bank heeft
boven de grond een omtrek van ruim 5 m. Volgens
kenners is deze boom tussen de 300 en 400 jaar
oud).
Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong R (VTNnatuurpad).
(Na 50 m passeert u een verhoging. Hier zijn o.a.
werktuigen uit vuursteen gevonden uit de tijd van de
Neanderthalers en voorwerpen uit de Romeinse tijd.
Op de verhoging hangt het infobord “Riesenberg”
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 van moesten leven).
Volg dit pad ruim 1 km langs de bosrand en
akkers. Aan het einde buigt het pad naar rechts.
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L (geel/groen)
over het brede bospad. Negeer zijpaden en volg
dit pad/veldweg RD.
5. Aan de asfaltweg bij trafohuisje in Cadier en
Keer gaat u L (Eckelraderweg) omhoog. Aan de 3sprong bij garage “Bij d’r Mathieu” gaat u R over

(U loopt nu een stukje over het traject van de oude
trambaan Maastricht-Vaals, die van april 1925 tot
april 1938 operationeel was).
Let op! Na 500 m gaat u aan de 4-sprong bij
zitbankje R (geel/groen) het trapje omlaag en volg
het pad gelegen tussen akkers. Aan de Tsplitsing bij zitbank (genietplekje) en grote
regenwaterbuffer gaat u L (geel) met rechts de
bosrand. Negeer na volgende zitbank trappenpad
rechts omhoog. Aan de brede asfaltweg bij
regenwaterbuffer Bowie gaat u L (geel/groen).
7. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u RD over de
smalle asfaltweg, die een holle stijgende weg
wordt. Boven aan de brede asfaltweg bij zitbank
gaat u R.
(Hier ligt links de mooie Stiltetuin Spirituele Bevrijding
die u van vrijdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 u
kunt bezoeken ).
Meteen daarna aan de kruising bij stenen
wegkruis gaat u R (blauw) en u loopt de
buurtschap St. Antoniusbank binnen. Negeer
zijweg rechts.
(Hier ziet u rechts de grotten in de Mettenberg. Tot
het einde van de 19e eeuw hebben hier drie
generaties van een familie in gewoond).
Waar de doorgaande weg bij waterput en zitbank
links omhoog buigt, gaat u R (blauw) de smalle
asfaltweg omlaag, die bij huisnr. 18 een smal pad
wordt. Boven aan de asfaltweg gaat u R omlaag.

(Links (nr. 27) passeert u de monumentale Hoeve
Sint Antoniusbank. Wanneer de rijksmonumentale
hoeve gebouwd is onbekend. Wel is bekend dat
deze in 1506 in bezit was van Jean Le Belier, die
meermaals burgemeester van de stad Luik was (o.a.
in 1507,1510 en 1516).
Tegenover
deze
hoeve
ligt
een
appartementencomplex/voormalig klooster (no. 42).
De eerste bewoners van het klooster, dat gebouwd is
voor 1900, waren de zusters Visitandinen, een
kloosterorde uit Frankrijk. Tussen 1934 en 1935
kwam het klooster in bezit van de Heren Philosophen
van de Sociëteit der Afrikaanse Missies. Vanaf 1950
heeft het gebouw verschillende functies gehad o.a.
hotel, gezellenhuis van de Staatsmijnen en
opleidingscentrum).
Voordat
u
bij
plaatnaambord
Bemelen
binnenloopt, gaat u L (De Steeg) omhoog. Aan de
3-sprong loopt u RD. Meteen daarna aan de 4sprong bij wegkruis met belerende tekst en bij
verbodsbord gaat u L (blauw/geel) over de
veldweg.

het staddeel Heer. In de verte ziet u de tv-toren in de
wijk Daalhof.
Een eindje verder passeert u links een wel heel
bijzonder “volkstuintje”).
8. Aan de 4-sprong bij veldkruis gaat u RD. Steek
meteen daarna de asfaltweg over en ga dan
schuin L (roze/geel) het pad omhoog. Vlak daarna
gaat u aan de 3-sprong R (geel/roze) door het
klaphek en volg het pad, gelegen tussen twee
beukenhagen, verder omhoog.
(Bijna boven heeft u aan het eind van de
beukenhaag rechts mooi uitzicht o.a. weer op
Maastricht).
Boven bij breed ijzeren hek gaat u L het verharde
pad omhoog. Aan de 3-sprong gaat u R omhoog.
Vlak daarna aan de volgende 3-sprong gaat u L
en u komt weer boven bij Golfrestaurant Het Rijk
van Margraten waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten en drinken. Zowel binnen als op het
terras is het uitzicht prachtig.

(Rechts heeft u mooi uitzicht over Maastricht o. a, op
de tweelingtorens van de Petrus en Bandenkerk in
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.

