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Tijdens deze gemakkelijke wandeling met lichte heuvels wandelt u door open velden naar het buurtschap
Honthem en de rand van Cadier en Keer. De terugweg gaat langs de bijzondere Groeve Blankenberg waar u
een mooi panorama heeft. Verder langs weilanden, akkers en het dorp Eckelrade waar u kunt pauzeren bij
Fienile-Di-Cecile. De route gaat over onverharde veldwegen en graspaden. Aan het eind is een terras.

blz 2 van 3

Startpunt: Restaurant De Koekenpan, Dorpstraat 33, St. Geertruid. http://www.dekoekenpan.nl Parkeer op
de grote parkeerplaats aan de Julianaweg nr. 7.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,58 km

2.45 uur

48 m

73 m

591. SINT-GEERTRUID 11,6 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u meteen R
door de Dorpsstraat. Aan de kruising gaat u RD
langs het gemeenschapshuis. Aan de kruising bij
de basisschool St. Gertrudis loopt u RD
(blauw/groen/wit/geel) over de smalle asfaltweg.
Aan de kruising bij zitbank en wegkruis gaat u RD
(rood/geel) over de veldweg. (Rechts ziet u
woningen in de buurtschap Herkenrade). Aan het
eind bij kastanjeboom, wegkruis, Mariagrotje
(1942) en 2 zitbanken gaat u L de veldweg
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD (geel/blauw).
Steek bij wegkruis de asfaltweg over en loop RD
(blauw). Aan de Y-splitsing gaat u L (blauw). Aan
de asfaltweg nabij wegkruis en zitbank gaat u R.
Meteen daarna gaat u R over de veldweg langs
een regenwaterbuffer. Aan de 3-sprong gaat u L
over de veldweg/graspad. Volg geruime tijd deze
weg richting buurtschap Honthem. Aan de 3sprong bij breed ijzeren hek gaat u L het graspad
omhoog. Steek boven bij wegkruis de asfaltweg
over en ga RD (zwart) over het graspad.
(Links ziet u een groot melkveebedrijf. Boven heeft u
rondom mooi uitzicht).
Negeer graspad rechts. Aan de T-splitsing gaat u
R (wit) omlaag. Negeer veldweg/graspad rechts.
(Omlaag lopend ziet u een eindje verder rechts de
hoge witte toren van de Amerikaanse begraafplaats
in Margraten waar 8301 soldaten begraven liggen.
Voornamelijk Amerikanen, die gesneuveld zijn tijdens
de Tweede Wereldoorlog).
2. Beneden aan de ongelijke 4-sprong bij hoger
gelegen zitbank gaat u bij stenen veldkruis RD
(wit) de veldweg omhoog. Boven aan de kruising
bij de afsluitlocatie Blankenberg van de Gasunie
gaat u L (wit/rood). Beneden aan de 3-sprong bij
Mariakapelletje loopt RD (wit/rood) over de
asfaltweg.
Vlak daarna aan de kruising bij
zitbank gaat u L (Blankenberg) de platanenlaan
omlaag. Negeer beneden klinkerweg links.
Meteen daarna tegenover trafokast en ijzeren hek
gaat u R via het draaihekje over het smalle pad.

(Hier ligt Domein Blankenberg. Het domein omvat
Hoeve Blankenberg en Huize (kasteel) Blankenberg
(1825)).
U passeert meteen rechts een zit- schuilbank (zie
infobord) en volg het pad RD vlak langs de links
staande meidoornhaag. Na 100 m passeert u
volgende draaihekje. Vlak daarna steekt u een
bruggetje (loopplanken) over. Meteen daarna gaat
u R/RD (wit/rood) het pad, dat twee haakse
bochten maakt, omhoog met links een weiland
(Boven ziet u voor u grote aardappelloodsen, die vol
liggen met zonnepanelen). Aan de veldweg gaat u L
(wit).
3. Let op! Tegenover de grote manege genaamd
“Stal Tychon” gaat u L over het graspad. Loop
na het klaphek RD en u komt bij een zitbank, een
prima pauzeplek na 6 km.
(Deze plek is lokaal bekend onder de naam
“Wolfskop”. U heeft hier prachtig uitzicht over het
Eckelraderveld. Links ziet u weer Domein
Blankenberg. 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).
Loop hier RD (links van zitbank) de grashelling
omlaag. Even verder buigt het pad naar rechts en
loop vervolgens via het trappenpad verder
omlaag. Beneden passeert u het geologisch
monument
“Groeve
Blankenberg”,
lokaal
Wolfskop genoemd.
(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 meter de dikste bekende
vuursteenbank ter wereld. Deze steenbank is voor de
wetenschap een onopgelost raadsel. 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.

blz 3 van 3
Voor de mergelwand ziet u twee aangelegde poelen.
Deze zijn bestemd voor de voortplanting van de
zeldzame geelbuikvuurpad (kikker)).
Ga door het klaphek en ga dan R (rood/wit) over
de veldweg.
(Even verder passeert u rechts het insectenhotel en
het “bijenbos” van VTN Cadier en Keer).
Aan de 3-sprong gaat u L (geel/wit) over de
smalle asfaltweg. Vlak daarna aan de 3-sprong
gaat u R (geel) over de veldweg.
(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).
Bij uitstroom van regenwaterbuffer wordt de
veldweg een smalle asfaltweg. 50 m verder aan
de 4-sprong bij waterpoel gaat u L over het
bospad dat een mooi hol stijgend bospad wordt,
waarin een grote dassenburcht is gelegen. (U
verlaat hier de gele route). Boven voor groot
weiland buigt het pad naar links.
(In de zomer is dit pad, dat gedeeltelijk (circa 350 m)
tussen twee hagen is gelegen, soms (afhankelijk van
onderhoud) moeilijk te belopen. Is dit zo, loop dan het
alternatief beschreven in de laatste alinea).
Volg nu geruime tijd het graspad, dat twee
haakse bochten naar rechts maakt, langs dit
lange weiland en door het mooie landschap.
Boven wordt het graspad een veldweg die naar
links buigt.
4. Aan de asfaltweg gaat u L. Vlak daarna gaat u
R (rood) over de veldweg. Aan de T-splitsing gaat
u L over de asfaltweg. Vlak daarna aan de Tsplitsing in Eckelrade gaat u L. Tegenover huisnr.
6 gaat u R (rood) de stenen trap omhoog. **** Ga
vlak daarna R de volgende trap omhoog en ga
meteen L over het tegelpad langs het speelveldje
met zitbank. Bij huisnr. 23 gaat u R (rood) over de
brede klinkerweg door de woonwijk genaamd
Putveld. Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de 3sprong gaat u L (rood). Aan de T-splitsing bij
harmoniezaal Diligentia en waterput met zitbank
gaat u R (bauw) omhoog.

(Een eindje verder passeert u rechts (huisnrs.13-15)
de voormalige St. Barbara melkfabriek (1916) met
het mooie H. Barbara beeld).
Steek boven bij muurkruis de voorrangsweg over
en loop RD (blauw) over de asfaltweg. (Hier ligt
rechts in het vakwerkhuis Fienile-Di-Cecile waar
koffie met gebak verkrijgbaar is, Er is ook een
leuk terras.
(Het witte gebouwtje waarop het muurkruis hangt is
een kapel, die gebouwd is rond 1745-1750. Ze maakt
deel uit van de naastgelegen monumentale
carréboerderij “Hoeve Hemersbach”, die voor het
eerst in 1233 is. genoemd Toen de zoon van de
toenmalige bewoner van de hoeve, de Oostenrijkse
generaal Conrardus von Gramlich, ernstig ziek was,
beloofde de generaal een kapel te bouwen als zijn
kind beter zou worden. Zijn zoon werd beter en de
kapel werd gebouwd. Deze kapel is helaas niet te
bezichtigen).
Bij hoeve Hemersbach wordt de asfaltweg een
veldweg. Let op! Na 300 m gaat u bij betonnen
paaltje L (blauw/geel/rood) over het (gras)pad
gelegen tussen akkers.
5. Bij de bosrand buigt het pad naar links en
wordt vervolgens een veldweg. Aan het eind gaat
u R langs de doorgaande weg en loop terug naar
de Koekenpan, de sponsor van deze wandeling,
waar u nog iets kunt eten of drinken.
Alternatief punt 3:
Loop terug het holle bospad omlaag. Beneden
aan de smalle asfaltweg later veldweg gaat u R.
Aan de verharde 3-sprong gaat u R (wit) en u
passeert meteen twee zitbanken. Volg nu deze
smalle, licht stijgende, rustige asfaltweg bijna 1
km. Aan de T-splitsing bij boomkruis gaat u R
(blauw) omhoog. Negeer boven veldweg rechts.
Aan de ongelijke 4-sprong in Eckelrade gaat u bij
wegkruis en de kapel met het beeld van St.
Antonius van Padua RD (Linderweg). Vlak daarna
gaat u tegenover huisnr. 6 L (rood) de stenen trap
omhoog. Ga nu verder bij **** in punt 4.
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