859 CADIER EN KEER 10,6 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u via mooi pad naar Bemelen waar u o.a. het prachtige
kerkje en een bijzondere Mariagrot passeert. Via nauwe kloof loopt u omhoog en dan loopt u via leuk pad,
met mooi uitzicht op de Bemelerberg, omlaag. U komt in de buurtschap Gasthuis, waar u kunt pauzeren bij
café ’t Plateau met het leuke terras. Dan loopt u langs velden naar de buurtschap ’t Rooth waar u een kijkje
kunt nemen bij de mergelgroeve. Via leuk bospaadje komt u in een mooi droogdal en via het
Klinkenberghbos loopt u weer terug naar het restaurant van de golfbaan waar u binnen of op het prachtige
terras mooi uitzicht heeft.

blz 2 van 4
GPS-afstand 10600 m, looptijd 2.20 uur en hoogteverschil 72 m.
Startadres: Golfrestaurant Het Rijk van Margraten, Bemelerweg 99, Cadier en Keer. (Dagelijks geopend).
(Er is een grote parkeerplaats).

859 CADIER EN KEER 10,6 km
Vanaf de grote parkeerplaats loopt u naar het
golfrestaurant.

Willem Alexander en koningin Maxima met hun drie
dochters in 2010 enkele dagen gelogeerd).

1. Met uw rug naar de ingang en het terras van het
restaurant loopt u RD en volg RD het grindpad
over het golfterrein.

Let op! Tegenover huisnr. 6 gaat R de brede
kerktrap omhoog richting kerk. Boven voor de
ingang van het mooie Sint Laurentiuskerkje (1845),
groot muurkruis en bij twee grafkelders (1887 en
1899) gaat u R.

(Voor u ziet u in de verte de bijna 80 m hoge rode
kerktoren van de Sint Jans kerk aan het Vrijthof in
Maastricht).
Aan de T-splitsing gaat u R.
(Rechts in de verte ziet u de kerktoren in Berg en
Terblijt)
Meteen daarna aan de volgende T-splitsing gaat u
L omlaag.
Beneden bij uitgang gaat u R
((geel/roze/geel-blauw) over het smalle pad, dat
later een dalend pad wordt gelegen tussen hoge
beukhaagen. Bijna beneden aan de T-splitsing na
klaphek gaat u L (geel/roze) verder omlaag. Steek
beneden de asfaltweg over en loop RD over de
veldweg. Meteen daarna aan de 4-sprong bij
veldkruis gaat u RD (geel/blauw) verder over de
veldweg.
(Een eindje verder passeert u rechts een wel heel
bijzonder “volkstuintje”. Links heeft u mooi uitzicht
(afhankelijk van beplanting akker) op Maastricht).
Aan het einde van de veldweg gaat u bij wegkruis
met belerende tekst (zie tekst op kruis) R. Meteen
daarna aan de 3-sprong in Bemelen gaat u RD (de
Steeg). Beneden aan de T-splitsing in de
buurtschap Sint Antoniusbank voor groot
appartementencomplex gaat u L omlaag.
(Dit gebouw (eind 19e eeuw) heeft verschillende
functies gehad namelijk klooster, hotel, gezellenhuis
van de Staatsmijnen en opleidingscentrum).
U loopt het oude gedeelte van Bemelen binnen
(U passeert enkele rijksmonumentale panden o.a. de
twee grote carréhoeves nr.14 (1845) en nr. 5 (circa
1750). Aardigheidje: In de rijksmonumentale woning
nr. 7 (toen bed & breakfast) heeft de huidige koning

(Een gedeelte van de mergelstenen kerktoren, die
hoorde bij de vorige kerk, dateert uit de 12e eeuw. De
rest van de toren stamt uit circa 1350. Rechts naast de
voorgevel bevindt zich de grote grafsteen van M.
Soiron (1748 – 1834), de stadsbouwmeester van
Maastricht en wellicht ook de ontwerper van de
huidige kerk).
Meteen daarna gaat u L.
(Meteen links kunt u via de inpandige kapel het mooie
interieur van de kerk bezichtigen. Rechts ziet u de in
1880 herbouwde pastorie).
Loop nu verder langs de zijkant van de kerk waar
tegen de muur enkele oude grafstenen staan. Aan
het eind van de kerk bij de oude grafsteen van de
protestant Willem Jacob Hesselt van Dinther
(1754-1819) o.a. burgemeester van Bemelen, die
hier tussen vier (4,5,8) kadasterpaaltjes in
ongewijde grond begraven ligt, gaat u L met links
van u de zijkant van de kerk. Bij twee zitbanken
gaat u R (St. Laurentiuspad) de smalle klinkerweg
omlaag.
(Hier heeft u schitterend uitzicht op de mergelwand
van de Bemelerberg).
Beneden aan de doorgaande weg gaat u R. ****
Aan de 4-sprong bij de met hout beklede woning
gaat u R (Bosweg/roze//geel/blauw).
(Hier ziet u voor u aan de doorgaande weg aan het
pleintje het met mergelblokken gebouwde voormalige
gemeentehuis met basisschool en onderwijswoning
(1858)).
U passeert rechts het gemeenschapshuis. De
asfaltweg wordt een grindweg.

2. Vlak voor zitbankje en bij bordje “Mariagrot”
gaat u L via draaihekje het trappenpad omhoog.
Neem nu het eerste pad L door de bosrand met
links van u een weiland.
(Als u hier 50 m RD loopt, dan komt u bij de bijzondere
Mariagrot, een uitrustplaats voor pelgrims. Hier staan
enkele zitbanken).
Na 200 m buigt het bospad rechts omhoog. Boven
na trappenpad bij houten poortje/takkenhaag gaat
u R verder omhoog. Na bijna 100 m buigt het pad
links verder omhoog. 500 m veder aan de 3-sprong
gaat u L (nog even) omhoog. Omlaag lopend gaat
u aan de 3-sprong RD verder omlaag. Beneden
buigt het pad naar rechts en volg dan het pad
gelegen tussen de mergelrotsen omhoog.
(Deze holle weg (pad), lokaal bekend onder de naam “
Romeinse weg”, maakte tot het midden van de 19e
eeuw deel uit van de hoofdroute van Maastricht naar
Aken).
Negeer trappenpad rechts omhoog en loop verder
RD over het smalle pad. Aan de T-splitsing gaat u
R het bredere pad omhoog.
(Na 50 m passeert u rechts het ongevalskruis van J.W.
Sleypen, die hier op 5 februari 1889 met paard en kar
verongelukte).
Even verder gaat u R het trappenpad omhoog.
(Als u hier even RD loopt en dan L de doorgaande
weg omlaag loopt, dan komt u na 50 m bij hotel
Bergrust waar u binnen en op het terras prachtig
uitzicht heeft. Een mooie pauzeplek).
Boven bij akker gaat u L/RD de veldweg omlaag.
3. Aan de doorgaande weg gaat u R. Meteen
daarna bij het stenen herinneringskruis van Petrus
Kicken, lindeboom, zitbank en groot digitaal bord
gaat u L (groen) de veldweg in.
(Op het grote bord kunnen toerfietsers van de Amstel
Gold fietsroute kijken hoe snel ze de Bemelerberg
beklommen hebben).
Meteen daarna gaat u L over het graspad langs de
meidoornhaag en akker en met voor u de kerk in
Berg en Terblijt. Een eind verder meteen voorbij
klaphek en picknickbank, een fantastisch plekje,
buigt het pad via trappenpad naar rechts.
(De picknickbank staat aan het geliefde wandelpad
van de rasechte Bemelenaren Jean Dreessen en Wiel
Pittie. U heeft hier prachtig uitzicht over het
natuurgebied Bemelerberg. Dit natuurgebied is in het
bezit van de Stichting Het Limburgs Landschap. De
hellingen worden sinds 1979 begraasd door een
kudde Mergellandschapen en enkele geiten om zo een
open landschap te behouden).

blz 3 van 4
Een eind verder buigt het pad links langs de
bosrand omlaag. Beneden, na trappenpad, gaat u
R (groen). Boven aan de T-splitsing bij zitbank
gaat u R (groen/geel) over de veldweg. (U loopt hier
over het Plateau van Margraten). Aan de asfaltweg
gaat u R en u passeert het plaatsnaambord
Gasthuis en een grenssteen van de gemeente
Eijsden-Margraten. Volg deze asfaltweg nu 750 m
RD. Aan de 4-sprong bij houten wegkruis RD
(groen). Aan de 3-sprong bij zitbank, waar de
doorgaande weg naar rechts buigt, gaat u R
(groen). Aan de 4-sprong bij twee wegkruisen in de
buurtschap Gasthuis loopt u RD met links van u
café ’t Plateau. (Een mooie pauzeplek met leuk
terras). De asfaltweg wordt een veldweg.
(Een eind verder ziet u links in de buurtschap
Wolfshuis.
de
Tienhovenmolen
(1855),
type
bovenkruier, de enige Nederlandse molen die vrijwel
geheel uit mergelblokken is opgebouwd).
4. Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de 4-sprong bij
zitbank, wegkruis en lindeboom gaat u R (rood)
over de smalle asfaltweg.
(De alleenstaande lindeboom is van oudsher de
markeringsboom tussen de buurtschappen Klein
Welsden en ’t Rooth. Er wordt ook gezegd dat deze
linde geplant is door de troepen van Napoleon. Of dat
waar is….).
Een eind verder loopt u de buurtschap ’t Rooth
binnen, waarvan het westelijke gedeelte door de
mergelafgraving is moeten verdwijnen.
(Begin jaren zestig van de vorige eeuw was het nog
een compleet dorp met 32 woningen, een winkeltje (nu
huisnr.20 ) en een café (nu huisnr 13). Het was de
bedoeling dat het hele dorp zou verdwijnen. Felle
protesten hebben dit verijdeld. Van de huidige nog 11
bestaande woningen waren door de Nekami
(mergelexploitant) al woningen opgekocht voor de
afgraving. U passeert enkele mooie carréhoeves zoals
nr. 6 (1729), nr. 11(1851), nr. 17 en nr. 24
(1858/mogelijk 1761)).
Aan de 3-sprong bij de Onze Lieve Vrouw Sterre
der Zee (1970) kapel gaat u L.
(Voor de trappen van de kapel ligt een stolpersteen ter
herinnering aan de 26 jarige verzetsstrijder Mathieu
Speetjens. Hij werd op 7 juli 1944, in het huis van een
van zijn medeverzetsleden in Heer (Maastricht), door
verraad gearresteerd. Via
het concentratiekamp
Vught werd hij op 6 sept. 1944, een week voor de
bevrijding
van
't
Rooth,
weggevoerd
naar
concentratiekamp Sachsenhausen. In febr. 1945
volgde het transport naar Mauthausen (Oostenrijk)
waar hij op 5 maart 1945 werd vermoord).
(U kunt hier RD lopen naar de parkeerplaats bij
wegkruis. Hier heeft u boven op het heuveltje bij
zitbank (een genietplekje) schitterend uitzicht op
mergelgroeve “t Rooth, die weer wordt teruggegeven
aan de natuur.

In het verlengde van de weg waarover u gelopen
heeft, lag hier de andere helft van het buurtschap).
U passeert het herinneringskruis aan pater J.
Coolen.
(Het kruis is in 1940 door de bewoners van 't Rooth
geplaatst is, ter herinnering aan het vertrek van pater
J. Coolen, naar de missie. Door het plotseling
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is hij echter
nooit naar de missie gegaan).
Let op! Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u
meteen tegenover de ANWB wegwijzer bij bordje
“Welkom wandelen op wegen en paden” R over
het smalle bospad. (Dit is 3 m vóór verkeersbord
>2,3m<). Volg nu 1,2 km dit mooie bospad, dat in
het begin parallel aan de dalende asfaltweg loopt,
RD. Na 900 m passeert u een zitbank en begint het
bospad te dalen. Beneden, na trappenpad, gaat u
L (geel) over de veldweg met links de bosrand en u
passeert meteen een zitbank, alweer een
genietplekje.
Let op! Na 100 m bij volgende
zitbank (genietplekje) en wegwijzer gaat u R
(groen/geel) het smalle pad omhoog met links een
regenwaterbuffer.
5. Boven aan de 4-sprong bij zitbankje gaat u R
(groen/rood) over de grindweg.

blz 4 van 4
(U loopt nu 600 m over het traject van de oude
trambaan Maastricht-Vaals, die van april 1925 tot april
1938 operationeel was).
Negeer een eind verder draaihekje links. Vlak
daarna vóór de brede asfaltweg gaat u bij infobord
L door het ijzeren klaphek. Volg nu geruime tijd het
pad via bosjes RD omhoog door het natuurgebied
Klinkenberghbos.
(Vlak voor het tweede bosje ligt rechts een grote steen
met een herdenkingsplaat aan Albert Klinkenbergh
(natuurbeschermer)).
Na het tweede bosje buigt het pad rechts omhoog
door het volgende bosje. Boven aan de
doorgaande weg bij woonwagenkamp gaat u R.
Neem nu de eerste weg (inrit sportcomplex) L met
links van u het sportcomplex van V.V. Keer.
(Even verder passeert u rechts het hoogstgelegen
hockeyveld (Hockeer) van Nederland en links op de
grote parkeerplaats het witte gebouw de Driving
Range (oefenplek)).
U komt al snel weer bij het restaurant, de sponsor
van de wandeling, waar u binnen of op het terras
met het schitterende uitzicht nog iets kunt eten en
drinken.

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.

