RONDJE HONTEMERHOF 13,8 KM
Met uw rug naar de Hontemerhof gaat u R en
bij de Y-splitsing voor de boerderij neemt u
schuin L het onverharde pad omhoog (zwart).
Na 30 meter gaat u bij de 3-sprong L (zwart).
Volg dit pad 100 meter en bij de T-splitsing R.
Weer 100 meter verder bij de T-splitsing L
(wit); dit pad volgen we geruime tijd tot aan
de bosrand. (Voor u ziet u de kerktoren van
Eckelrade en rechts aan de horizon de
Observant en de schoorsteen van de ENCI- de
Eerste Nederlandse Cement Industrie). Daar
daalt het smalle holle pad (let op de
losliggende stenen) tot aan de asfaltweg.
Bij de asfaltweg gaat u R en meteen daarna bij
de kruising met kruis en zitbank gaat u R de
brede veldweg in (wit/blauw); negeer het
kleine paadje naar rechts. Deze veldweg door
mooi bebost gebied volgt u geruime tijd;
geniet vooral van de vogels en de vele
plantensoorten. Links passeert u een
waterbuffer met paddenpoel en verderop
rechts loopt u langs diverse dassenburchten.
Negeer alle zijpaden. Voorbij de zitbank komt
u bij een 3-sprong en waterbekken; hier R en
u vervolgt de route. Dit wordt een
geasfalteerde landweg, slingerend tussen
akkers en langs een hellingbos. Volg deze 850
meter.
U komt weer bij een T-splitsing van
wandelwegen; hier R (wit/geel) en meteen
daarna L de licht stijgende holle veldweg in
(rood/geel). Bij een splitsing van veldwegen
gaat u scherp L (geel/rood-wit) het Savelsbos
in. Na 150 meter bij de Y-splitsing gaat u R
omhoog (groen/geel). Via een draaihekje
loopt u door een wei, die u even verder weer
via een draaihekje verlaat. U gaat R over een
smal pad tussen meidoornhagen tot een 3e
draaihekje. Hier scherp L (10 meter voor de
Rijksweg) achter langs een garagebedrijf. Bij

de T-splitsing met een grote asfaltweg gaat u L
(geel/groen) over de Eckelraderweg.

Iets verder gaat u bij de Y-splitsing R de
Keereboschweg in en meteen daarna RD over
de veldweg. Na 200 meter R (geel/groen) en u
volgt het houtsnipperpad met 2 haakse
bochten. Aan het einde van dit pad bij de Tsplitsing L. Bij de 4-sprong en zitbank scherp R
(zwart). Via dit slingerend pad komt u in
Cadier & Keer langs restaurant de Pastorij.
Hier bij het kruispunt RD (Pastoor Kikkenweg).
Bij de ongelijke 4-sprong met weer een
wegkruis L (rood) over de veldweg. Op het
einde , waar de veldweg naar links buigt, gaat
u RD (roze/rood) via een draaihekje over het
brede pad omlaag. Negeer zijpaden en blijf
het pad RD volgen. (Een eind verder heeft u
een mooi uitzicht over het Maasdal met o.a.
de Sint Pietersberg en de ENCI cementfabriek
links, de torenmolen van Gronsveld en de witte
gebouwen van het ziekenhuis AzM).
Aan ijzeren hek en draaihekje RD (roze/rood)
en u komt langs het Belgisch Monument. (Op
deze plek werden op 12-9-1944 twaalf
verzetsstrijders van het Belgisch Geheime
Leger door de Duitse bezetters doodgeschoten,
terwijl de Amerikaanse bevrijders op enkele
kms afstand waren). Negeer zijpaden en blijf

het brede pad – een mooie beukenlaan -RD
volgen. (U passeert een Mariagrot en een klein
dierenparkje; het biovlees wordt iets verderop
verkocht). Bij het grote ijzeren hekwerk gaat u
RD. (U kunt hier aangenaam pauzeren bij
complex de Heerdeberg; naast de Afrikaanse
natuurstenen beelden ligt café “bij de Paters”
met terras en restaurant).

Iets verderop loopt u langs het v.m. internaat
Huize St. Joseph aan uw linkerhand, dat
momenteel dienst doet als jeugdgevangenis
Het Keerpunt. Aan de 4-sprong bij wegkruis
RD (roze/rood) voorbij Huize Sint Gerlach tot
aan de Rijksweg. Steek hier over (pas op het
kan erg druk zijn en er wordt snel gereden) en
ga R over het fietspad omhoog.
Na het passeren van de voormalige wijnkelder
Caves Cadier gaat u bij huisnummer 11 L
(roze/geel) de brede stenen trap omhoog.
Loop de onderdoorgang door en volg de
grindweg omhoog. U passeert nu enkele van
de 14 kruiswegstaties uit 1892 en komt bij de
Lourdesgrot eveneens uit 1892. (Boven links
heeft u een prachtig uitzicht over MaastrichtOost, wijngaard Backerbosch links en de
golfbaan Het Rijk van Margraten onder u). Let
op! Neem nu het pad schuin R naast de
Lourdesgrot (geel/roze) verder omhoog
Vlak na kruiswegstatie VIII gaat u L (geel/roze)
een smal pad in. Meteen daarna aan de 3sprong L (geel/roze). Blijf dit pad tussen de
holes van de golfbaan RD volgen. Bijna
beneden aan de T-splitsing L (geel) verder
omlaag en u komt aan een zevensprong met
een asfaltweg. Steek deze over en ga na 20 m

bij veldkruis onder de lindeboom R (blauw) de
veldweg omhoog. Negeer het zijpad rechts.
Aan de asfaltweg in het buurtschap Sint
Antoniusbank (onderdeel van de vroeger
zelfstandige gemeente Bemelen) gaat u R
omlaag. Aan de 3-sprong bij waterput R
(blauw) aanhouden. Aan de volgende 3sprong RD. (Hier heeft u links een mooi uitzicht
op de mergelgrotten in de Mettenberg, waar
tot het einde van de 19e eeuw drie generaties
van een familie hebben gewoond). Aan de
grote kruising met stenen dankkruis en
picknickbank L langs een zitbank. Dan meteen
L(roze/blauw/groen) de holle smalle asfaltweg
omlaag . Beneden aan de 4-sprong bij zitbank
RD (groen/geel) over de brede asfaltweg en
eerste veldweg R (geel). Negeer verderop het
trappenpad links omhoog en loop RD.
Bij de regenwaterbuffer met zitbank en
wegwijzer (een heerlijk pauzeplekje) RD en we
volgen dit pad langs de bosrand geruime tijd.
Verderop komen we aan een kruising met de
asfaltweg van Cadier en Keer naar Bemelen.
Deze steken we over (let op het verkeer uit de
bocht links) en we gaan RD langs de bosrand.
Links staat naast de wegwijzer Koeberg nog
een oud gebouwtje. Deze weg volgen we bijna
1.5 km. U passeert twee geologische
monumenten: Groeve Koeberg en de
Julianagroeve. Voor deze groeves dient u het
hoofdpad te verlaten en het paadje links
omhoog te nemen; langs de groeve komt u
dan door het bos R weer op de hoofdroute.

U volgt de weg die een bocht naar rechts
maakt; verder waar de weg weer een bocht

naar rechts maakt, gaat u mee naar R richting
Rijksweg.
De drukke Rijksweg steken we over en we
gaan RD over het grindpad. Bij de kruising na
200 meter gaat u L. Hier heeft u een mooi
uitzicht over het landschap aan de ‘andere
kant van de Hontemerhof, die u rechts van u
ziet liggen. Volg dit pad ca 400 meter. Voor u
ziet u de toren van de Amerikaanse
Begraafplaats (Hier bevinden zich de
graven/kruisen van 8301 Amerikanen die in de
2e wereldoorlog in deze regio gesneuveld zijn.
Een bezoek hiervan is zeer indrukwekkend en
de moeite waard). Bij de T-splitsing gaat u
Rechts en volgt dit pad tot u weer in Honthem
komt; negeer het kleine geasfalteerde paadje
naar links omhoog. Bij de T-splitsing gaat u R
en na 300 meter bent u terug bij de
Hontemerhof.

