677. CADIER EN KEER 6 km
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Een gemakkelijke wandeling door de mooie natuur rond Cadier en Keer. U verlaat het dorp en wandelt dan
via veldwegen naar de rand van het Savelsbos. U passeert vlak voor het bos een infobord, dat op een
verhoging staat. Via dit infobord komt u meer te weten over o.a. werktuigen uit vuursteen uit de tijd van de
Neanderthalers en voorwerpen uit de Romeinse tijd die hier gevonden zijn. Dan wandelt u langs een zeer
oude boom over leuke bospaadjes waar u geregeld prachtig uitzicht heeft over het Maasdal. Via mooie
paden loopt u weer terug naar het startpunt

Startpunt: café D’n Auwen Toëwn, Kerkstraat 125, Cadier en Keer. U kunt parkeren op het vlakbij gelegen
Kerkplein of Raadhuisplein.

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

5,96 km

1.25 uur

60 m

72 m

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.

blz 2 van 3

677. CADIER EN KEER 6 km
1. Met uw rug naar het café gaat R (Kerkstraat).
Negeer zijwegen. Na 500 m steekt u aan de
linkerzijde via oversteekplaats de doorgaande
weg over en ga bij het mooie langgerekte
voormalig boerderijtje (1e kwart 1800) R. Na 30 m
gaat u L (Dorpsstraat). Na circa 20 m gaat u L
door het klaphek en loop RD door het weiland. Na
volgend klaphek gaat u R over de veldweg.

U passeert 2 afgesloten groeves (groeve is
gemaakt door mensen; grot is gemaakt door de
natuur). Na 500 m gaat u aan de T-splitsing L
(zwart) omhoog. Negeer zijpad rechts. Steek na
200 m bij afsluitboom RD de doorgaande weg
over en loop bij de volgende afsluitboom over het
verharde pad (zwart), die meteen naar links buigt
en even verder een onverhard stijgend pad wordt.

2. Na 500 m gaat u aan de 5-sprong bij zitbank en
veldkruis bij verbodsbord RD/L over de brede
autovrije veldweg, die u geruime tijd RD volgt.
(Dus niet het graspad).

4. Via klaphek loopt u het weiland in dat u RD
oversteekt.

(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 aan de bosrand loopt u RD het
bospad omlaag.
(Als u hier aan de 4-sprong L gaat, dan komt u na
100 m bij infobord “Riesenberg” en verhoging. 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 verhoging heeft u
mooi uitzicht over ’t Gruusselt waarover u heen bent
gelopen).
3. Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbank en
dikke lindeboom gaat u scherp R (geel/groen) het
bospad omhoog.
(Deze plek wordt lokaal Hotsboom genoemd. De
circa 40 m hoge dikke lindeboom achter de zitbank
heeft boven de grond een omtrek van ruim 5 m.
Volgens kenners is deze boom tussen de 300 en 400
jaar oud).
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD
(geel/groen) en volg het bospad, dat later een
smaller bospad wordt, RD (geel/groen). Na 300 m
gaat u aan de T-splitsing L omlaag. Meteen
daarna gaat u beneden, met links de ingang naar
een weiland, R (geel/groen) over het bredere
bospad.
(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 torenmolen waarvan er in
Nederland nog maar vier bestaan en is de meest
zuidelijk staande windmolen van Nederland).

(Hier in weiland staat links een zitbank, een
genietplekje, waar u weer mooi uitzicht over het
Maasdal heeft o.a. op de witte gebouwen van
Maastricht Universitair Medisch Centrum+)..
Beneden verlaat u via klaphek het weiland en ga
dan L (roze/zwart) het pad omlaag dat later een
mooi hol pad wordt. Negeer zijpaadjes links. U
passeert weer een afgesloten mergelgroeve, die
nu het domein van vleermuizen is. Meteen daarna
passeert u rechts bij afsluitboom het oefenterrein
van een hondenvereniging. Aan de 3-sprong,
einde hol pad, gaat u RD over de veldweg en
passeert meteen een zitbank.
(De grote ronde bak met spitse punt links bij boerderij
is een mestsilo).
Let op! Circa 30 m voorbij deze zitbank gaat u aan
de 3-sprong scherp R de veldweg omhoog. Bij
ijzeren
hek
passeert
u
links
een
waterpompstation van WML en volg RD het
stijgende smalle (gras)pad. Boven gaat u R
(rood) het pad omhoog.
(Hier heeft u mooi zicht over Maastricht. De route
volgend passeert u vlak daarna 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. Omhoog lopend passeert u 100 m
verder bij ijzeren hek
links de voormalige
kiezelgroeve Heerderberg).
Na 600 gaat u boven aan de 3-sprong bij
draaihekje en ijzeren hek RD over de veldweg.
(Kijk een eindje verder nog even achterom. U heeft
dan bij helder weer mooi uitzicht over Maastricht).
Aan de 4-sprong bij wegkruis in Cadier en Keer
loopt u RD (Heerderweg) over de asfaltweg Steek
via oversteekplaats de doorgaande weg over en
loop RD (Limburgerstraat). Negeer zijwegen. Na
600 m, tegenover huisnr. 85 ,gaat u R met links de
winkels/kantoren.

blz 3 van 3
Aan de 4-sprong bij grote zwerfsteen gaat u L en
u komt tegenover de H. Kruisverheffingkerk
(1957-1958), waarvan het onderste gedeelte van
de kerktoren uit de 12e eeuw stamt, weer bij café
D’n Auwen Toëwn waar u binnen of op het terras
nog iets kunt drinken of een kleinigheid kunt
eten.

