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Praktische informatie:

Afstand: 14 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Vendelstraat
Rijksweg / N278
(geen pc) Cadier en Keer
Coördinaten: 50°49'34" N   5°46'7" E

Horeca: 
In centrum

De Koekenpan
Dorpstraat 33, 6265 AK Sint Geertruid

1. Begin bij bushalte naar Maastricht en ga op ventweg LA. Op 1e 
straat RA, richting kerk. Voor haag RA en loop tegen klok in ½ rondje 
om kerk (Groenstraat + Kerkstraat). Na kerk kruispunt RD, blijf weg 
(Kerkstraat) volgen. Tegenover huisnr 55 LA (Burg. Van Laarstraat). 
In linkerbocht RA (Keerstraat). Bij huisnr 10 LA en via tegelpaadje 
naar fietspad langs drukke weg. Die weg moet u eigenlijk RD over
steken, loop naar rechts om hek heen, volg aan overkant halfverhar
de landweg met iets verderop bord Cadier en Keer. Na 500m op 
vijfsprong met bankje en kruisbeeld RD!, volg graspad tussendoor 
akkerland. Na laatste stukje langs boomgaard loopt u Savelsbos in  
en blijf daarin dit pad met wat bochtjes en gekleurde palen volgen.  
Let op: daar waar bosrandpad even daalt en gelijk weer stijgt, bij 
groene, gele en zwarte paal, scherp LA, dalend bospad met geel en 
groen. Loop pad van 1km helemaal uit, onderweg ziet u 2 grot
ingangen, volg geel+groen. Aan einde RA, dalende bosweg. 
 
2. Na 200m kruising (met links pad naar grotingang) RD, wordt na 
linkerbochtje bosrandpad. Let goed op: na 300m op 1e pad (met 
metalen klaphekje) LA. Aan einde van 100m lange holle pad (u ziet 
daar links achter wal grotten) na klaphekje LA, iets verderop bij wit 
huis weer klaphekje door, verderop volgen nog een paar. Pad maakt 
linkerbocht (met rechts mooi uitzicht + banken), links ziet u grotten, 
blijf pad volgen. Op kruisinkje in dalletje LA, diepliggend pad.  
Aan einde op brede halfverharde weg RA en bijna gelijk, na bankje, 
LA, pad met bruin SBBbordje. Kort daarna, direct na draaihekje, RA, 
vaag grasspoor naar hoger gelegen bosrand.  

Na de bebouwing van Cadier en Keer wandelt u spoedig over een landweg 
en een graspad het noordelijk deel van het Savelsbos in en begint uw 
spannende ontdekkingsreis langs de vele grotten. Na de boswandeling 
kuiert u over gras- en landwegen naar en door het Limburgse dorpje 
Eckelrade, waar u van de prachtige vakwerkhuizen en -boerderijen geniet. 
Daarna loopt u over enkele graswegen en -paden door een lieflijk glooiend, 
rustgevend akkerlandschap en nog een enkele holle weg weer naar de 
bushalte in Cadier en Keer. 

Vanwege de flinke beklimmingen en het een enkele keer verlaten van 
gebaande paden en wegen is een goede wandelconditie en een wat 
sportieve / avontuurlijke instelling in uw voordeel.
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Daar draaihekje door, volg bospad verder omhoog. Na wat bochtjes 
opletten: op 1e duidelijke pad (een half trappad), bij wandelpaaltje 
met voetjes, LA omhoog en op breed pad LA. Loop flink lang pad uit, 
maakt wat verderop rechterbocht, komt langs bosravijnen en na flink 
stijgende rechterbocht in buurt van bosrand (l), negeer rechterpaden. 
Na korte afdaling op (vanaf rechtsbeneden komende) bosweg LA  
naar bosrand en volg daar bosrandpad met groen + rood.  
Op 2e! pad RA, flink dalend hol pad ook met groen + rood.
 
3. Na 100m, bij groep grote stenen, kunt u naar links tussen rots
wanden door kijkje nemen bij kalksteengroeve Trichterberg.  
Vervolg daarna pad waar u vanaf kwam naar al hoorbaar drukke weg 
waar u na rechterbochtje langs loopt. Aan einde die weg RD overste
ken, volg flink stijgend en stenig pad. Zijpaden negerend na ruim 
500m kruising met metalen slagbomen RD, bosrandweg met wit/
rood, pad maakt verderop bij bankje linkerbocht, daarna ziet u rechts 
bosravijn. Aan einde van bosravijn op 1e pad RA, volg breed pad met 
wit/rood. Aan einde (Tkruising) RA, bosrandweg met rechts diep 
bosravijn waar u een eind verderop via wandelbrug overheen gaat.  
U loopt dan aan andere kant van dat ravijn en passeert wat verderop 
links van u grasplek met wat banken. 100m daarna op 1e pad LA, 
wordt na flinke klim en rechterbochtje smal bosrandpaadje, even 
langs grasland, daarna weer bos in en loop pad uit, negeer zijpaadjes. 
Aan einde (een omgekeerde Ysplitsing met wandelpaaltjes) RD.  
Na 100m in dalend rechter haarspeldbocht LA (wit/rood), na 50m  
op 1e stijgende pad ook LA (wit/rood) en loop pad uit.
 
4. Na hek van Henkeput RD, dalend pad. Aan einde van flinke afda
ling rechter zijpaden/wegen negeren, blijf wit/rood volgen, wordt 
bosrandpaadje. Na linkerbocht en klimmetje op Tkruising LA.  
In rechterbocht LA. Bij 2e (rechts in bos staat 1e) ronde bouwsel met 
afdakje (luchtkokers van vuursteenmijn waar u nu bovenop staat!) 
maakt vaag paadje linkerbochtje, struin door dunne bosrand naar 
brede grasbaan (voor boomgaard) en ga daarop LA. Loop grasbaan 
tussen bosrand (l) en boomgaard, akkers en grasland (r) van ruim 
1km uit, maar lees eerst even dit: op deze grasbaan staat het gras 
vaak erg hoog. In dat geval, waar dat kan, volg de andere kant van 
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het prikkeldraad (r) langs die grasbaan. Aan einde van grasbaan LA, 
grasweg/pad. Wat verderop volgt rechterbocht naar en over akker
land. Aan einde op brede landweg RA. Op kruising RD (Dorpsstraat), 
u loopt Eckelrade in en blijf daarin deze weg flink stuk volgen. Bij 
Aw60279 LA (Rosplein).
 
5. Blijf RD gaan, u loopt vanzelf over asfaltwegje Eckelrade uit. 300m 
daarna RA, doodlopende landweg, mis deze niet, wordt gaandeweg 
grasweg, maakt rechterbocht en wordt na haakse linkerbocht gras
pad. Na lang recht stuk tussen/langs hagen maakt pad linker en 
rechterbocht en duikt spoedig bebost hol pad in. Daar uitkomend 
kruising met asfaltwegje RD, graspad + bruin SBBbordje, loop pad 
uit, negeer zijpaden/wegen. Wordt verderop hol pad, loop het uit.  
Aan einde op fietspad van drukke weg LA, wat verderop is bushalte.
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