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Tijdens deze zeer gemakkelijke wandeling wandelt u langs het mooie natuurgebied Bemelerberg naar 
Bemelen.  Dan langs prachtige bosranden verder naar Cadier en Keer. De terugweg wandelt u naar de 
Wolfskop, een schitterend uitzichtpunt en dan passeert u  groeve Blankenberg. Via leuke bospaadjes en 
een hellingbos met een trap loopt u omhoog.  Via veldwegen en paden loopt u terug naar de wijk Heer waar 
u door het oude gedeelte terugloopt naar het startpunt.  
 

Startadres: Brasserie – IJssalon De Wilg, Akersteenweg 66,  Maastricht.  (De ijssalon bestaat niet meer). 
(Voor de deur zijn gratis parkeerstroken).   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,55 km  3.30 uur  86 m  129 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.   
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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                                                     840. MAASTRICHT  14,5 km 

1. Met uw rug naar de ijssalon gaat u R. Negeer 
zijweg rechts. Steek tegenover huisnr. 92 bij de 
verkeerslichten via zebrapad de voorrangsweg 
over en ga R.  Neem meteen daarna de eerste 
weg L (Raadhuisstraat).  Aan de 4-sprong gaat u 
R (Raadhuisplein).   
 

(Aan dit plein staat het voormalig gemeentehuis van 
de voormalige gemeente Heer (tot 1 juli 1970).  
 

Steek via het zebrapad de voorrangsweg (Burg. 
Cortenstraat) over en ga L.  Neem dan de eerste 
weg R (Majellastraat).  Aan de kruising RD.  Aan 
de T-splitsing voor het sportcomplex van R.K.S.V. 
Heer gaat u L (Laan in den Drink).  Aan de 
voorrangsweg gaat u R (Adelbert van 
Scharnlaan). Meteen daarna aan de kruising gaat 
u R het fietspad omhoog. (Loop aan de linkerkant 
van het fietspad). Negeer na viaduct fietspad 
rechts omhoog. Boven aan de 4-sprong verder 
RD. Aan de volgende 4-sprong RD (Keerderstraat) 
over de klinkerweg. Aan 4-sprong bij muurkruis 
gaat u L (Oude Molenweg) richting Meerssen.  
Meteen daarna bij huisnr. 23 gaat u R over de 
klinkerweg, die een verhard voetpad wordt met 
links van u het sportcomplex van V.V. Scharn.  
Aan de T-splitsing gaat u L (Tomberveldweg) 
verder langs het sportcomplex.   
 

2. Aan de volgende T-splitsing gaat u L over de 
veldweg. Steek de doorgaande weg over en loop 
bij verbodsborden RD (roze) over de smalle 
asfaltweg, die een veldweg wordt. Aan de 4-
sprong gaat u R (wit-rood/Pelgrimspad) naar 
Santiago).  Steek de smalle asfaltweg over en 
loop RD (wit-rood/roze/zwart) over de veldweg 
met links van u een hellingbos. Volg nu deze 
veldweg 1,3 km RD het mooie landschap.  
 

(Bijna aan het eind van de veldweg passeert u links  
een bijzondere zitbank. Op deze zitbank, in de vorm 
van een hoefijzer, kunnen mensen herinneringen 
ophalen aan een dierbare, die aan corona is 
overleden.  Lees ook even het gedicht van de 
Bemelenaar Guus Urlings. Zeker even doen wat in 
het gedicht staat. Op deze bijzondere plek, met 
uitzicht op de mergelwand, staat (komt te staan) ook 
een zwaluwnestkast). 
 

Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u R (zwart/wit-
rood) over de smalle asfaltweg.  Steek bij 
“houten” huis in Bemelen de doorgaande weg 
over en loop RD (Bosweg/roze//geel/blauw/ over 
de asfaltweg met rechts het gemeenschapshuis.   
 

(Als u wilt pauzeren, kunt u hier R naar Gastrobar Die 
Twiie lopen met mooi voor – en achterterras (150 m).  
 

Links ziet u hier  het met mergelblokken  gebouwde 
voormalige gemeentehuis met basisschool en 
onderwijswoning (1858)). Bemelen was tot aan de 

herindeling in 1982 één van de kleinste gemeenten 
van Nederland.   
 

U kunt dan ook een bezoekje brengen aan het 
Laurentiuskerkje. Via  de inpandige kapel is het 
mooie interieur van de kerk te bezichtigen).  
 

De asfaltweg wordt een grindweg. Negeer bij 
zitbank en draaihekje zijpad links omhoog.  
 

(Als u hier L omhoog gaat, dan komt u na 50  m  bij 
de bijzondere Mariagrot, een uitrustplaats voor 
pelgrims.  
 

De route volgend passeert u na circa 150 m links 
grotten in de Mettenberg. Hier hebben in de tweede 
helft van de negentiende eeuw mensen in gewoond).  
 

Aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank gaat u L 
(geel/groen) over de brede asfaltweg. Na 100 m 
gaat u bij verbodsbord en regenwaterbuffer 
Bowie R (geel) over de veldweg. Negeer 
trappenpad links omhoog en u passeert een 
zitbank, een genietplekje.  
 

3. Let op! Bij de volgende zitbank en bij wegwijzer 
gaat R (groen/geel) over het pad gelegen tussen 
akkers. Boven aan de 4-sprong bij zitbankje gaat 
u L over de grindweg.  
 

(U loopt nu een stukje over het traject van de oude 
trambaan Maastricht-Vaals, die van april 1925 tot 
april 1938 operationeel was).  
 

Aan de asfaltweg bij de mooie met mergelblokken 
gebouwde loods gaat u R (groen/rood) omhoog. 
Boven aan de 4-sprong bij  de Onze Lieve Vrouw 
van Fatimakapel in Cadier en Keer gaat u L 
(groen/rood) over de veldweg.  
 

(Deze kapel werd in 1950 gebouwd met vuurstenen 
gewonnen uit de groeve Wolfskop, nu een 
archeologisch monument, waar u straks nog langs 
komt).  
 

Negeer trappenpad rechts omhoog naar 
woonwijk. Na 100 m gaat u bij groot grasveld met 
verbodsbord voor hondenpoep R. Steek RD het 
grasveld over en loop op het eind het trapje 
omhoog.  Aan de klinkerweg in de woonwijk gaat 
u L  Voorbij huisnr. 26 gaat u R.  Bij huisnr. 28  
buigt het pad naar rechts en na 30 m naar links. 
(U loopt hier langs de achterkant van woningen).  
Aan de asfaltweg bij het voormalig Groene 
Kruisgebouw (nr. 142) gaat u L.  Aan de ongelijke 
4-sprong bij groot wegkruis en zitbank gaat u R 
en dan meteen L (Kerkstraat). Negeer meteen 
zijweg rechts (Clara Feystraat).  
 

(Meteen daarna passeert u Hoeve Klein Blankenberg 
(no. 142). Deze typische Zuid-Limburgse wit gekalkte 
carréboerderij (1882) verving de oude boerderij 
(1381), die hier na een grote brand in 1882 verwoest 
werd).  
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Steek voorzichtig de voorrangsweg over  en loop 
RD (wit) langs huisnr. 92  over de veldweg.  
 

 

(Hier op de hoek Rijksweg/Kerkstraat ziet u rechts bij 
muurkruis  (nr. 87) het witte voormalige tolhuis 
(1825). Dit was één van de vijf tolhuizen aan deze 
Rijksweg, waar van 1828 tot 1900 tol werd geheven).   
 

De veldweg buigt naar links.  Negeer afgesloten 
veldweg rechts.  20 m verder bij manege “Stal 
Tychon” gaat u R over het graspad.  
 

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

Loop na het klaphek RD en u komt  bij een 
zitbank, een prima pauzeplek. 
 

(Deze plek is lokaal bekend onder de naam 
“Wolfskop”. U heeft hier prachtig uitzicht over het 
Eckelraderveld. Links ziet u Domein Blankenberg.  
 

Loop ook even om de zeer oude lindeboom heen, die 
in 1985 door storm geveld werd. De holle boom wordt 
met een ijzeren stang bij elkaar gehouden).  
 

Loop hier links van de zitbank RD de grashelling 
omlaag. Even verder buigt het pad naar rechts en 
loop vervolgens via trappenpad verder omlaag. 
Beneden passeert u het geologisch monument 
“Groeve Blankenberg”. 
 

(Met stenen uit deze groeve is de Fatimakapel 

gebouwd, die u gepasseerd bent.  
 

Hier ziet u ook twee aangelegde kleine 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 ziet u rechts het insectenhotel en het 
“bijenbos” van VTN Cadier en Keer).  
 

Na ruim 400 gaat u aan de 3-sprong L (geel/wit) 
over de smalle asfaltweg. Vlak daarna aan de 3-
sprong gaat u R (geel) over de veldweg.  Bij de 
uitstroom van regenwaterbuffer wordt de veldweg 
een smalle asfaltweg. 50 m verder aan de 4-
sprong bij waterpoel gaat u bij bordje van 
Staatsbosbeheer R (geel) over het graspad.  Aan 
de 3-sprong in de bosrand gaat u bij zitbank L 
(geel/groen). Negeer zijpaden en blijf dit pad 
langs en door de bosrand bijna 700 m RD volgen  
Op het einde van het pad gaat u door een klaphek 
en loopt u RD over het smalle pad.  
 

5. Steek bij ongevalskruis voorzichtig de 
asfaltweg over.  
 

(Hier kwam op dinsdagmiddag 11 jan. 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) het 
bospad omhoog, dat later een stijgend 
trappenpad wordt.  Boven aan het brede bospad 
gaat u R door de bosrand. Na 150 m gaat u  L 
(geel/groen) over het pad, dat twee haakse 
bochten maakt. Aan de T-splitsing gaat u L 
(geel/groen) over de veldweg. Negeer klaphek 

rechts. Aan de 5-sprong bij zitbank en veldkruis 
gaat u RD. (Dus  de tweede veldweg rechts).  Steek 
de asfaltweg over en loop bij wegkruis RD over 
de veldweg.  
 

(Een eindje verder passeert u wel een heel hoog 
vakantiehuisje).  
 

Waar de veldweg naar rechts buigt, gaat u L 
(roze/ wit-rood (even) het pad (even) steil omlaag. 
Negeer zijpaden en volg het dalende pad, dat 
later een mooi hol pad wordt, RD. Beneden aan 
de 3-sprong gaat u R (wit-rood) langs de zitbank 
over de grindweg. Vlak daarna aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u verder RD  
omlaag.  
 

(Links ziet u een grote ronde mestsilo bij boerderij. 
Schuin links voor u ziet u de Sint Pietersberg (links 
naast hoge schoorsteen)).  
 

Vlak voordat rechts een bos begint, gaat u  R 
door het draaihekje en volg het graspad met links  
een populierenbos en rechts een haag. Het pad 
maakt een haakse bocht naar rechts. Aan de 3-
sprong gaat u L langs een doornheg.  
 

(Schuin rechts voor u ziet u 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, opvang asielzoekers).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L over de veldweg.  
Negeer meteen veldweg rechts omlaag.  
 

6. Steek aan het eind de smalle asfaltweg en 
grasveld en loop RD (MarcusTellerstraat) met 
rechts van u een speelveldje. Aan de T-splitsing 
gaat u R. Meteen daarna aan de 4-sprong L.  
Steek vlak daarna de doorgaande weg over en 
loop RD (Niels Bohrstraat).  Negeer alle zijwegen 
en volg de weg RD (Niels Bohrstraat) die bij 3-
sprong, met in het midden een grasveldje met 
boom, overgaat in de Kerkhofweg. (Links passeert 
u de begraafplaats Heer). Aan de kruising bij 
wegkruis gaat u verder RD. Aan de T-splitsing 
gaat u R (Dorpstraat). Neem nu 50 m voor de St. 
Petrus Banden kerk (1905) met een tweeling toren 
de eerste eenrichtingsweg L (Oude Kerkstraat).. 
Negeer zijweg rechts.  
 

(Hier ziet u de oude kerk uit 1788-1789, die in 1917 
ingericht is als St. Annaschool).   
 

Aan de 3-sprong gaat u R de klinkerweg omlaag 
langs de hoge muur.  Beneden aan het einde van 
de klinkerweg gaat u R  (Onder de Kerk).  Neem 
dan de eerste weg L (Pastoor de Weverstraat).  
Aan de 4-sprong gaat u R (7 Januaristraat) door 
de platanenlaan.  Neem de tweede weg L 
(Postduifstraat).  Aan de T-splitsing gaat u R 
(Uiverstraat).  Aan de kruising gaat u RD 
(Uiverstraat) omhoog.  Aan de T-splitsing gaat u L 
en u komt weer bij het beginpunt.  


