VOORUITBLIK CLUBREIS VOERENDAAL – CADIER EN KEER – 9 maart
Niet op 2 maart, zoals in het jaarprogramma staat, maar op zaterdag 9 maart wordt de
clubreis van Voerendaal naar Cadier en Keer georganiseerd. De clubreis volgt de LAW7-2
over een gedeelte van het Pelgrimspad.
Ook vandaag kan er weer op verschillende afstanden worden gestart. De start van de langste
afstand ligt in Voerendaal, dat we al snel verlaten en waar we verder met een boog omheen lopen
richting Natuurreservaat Kunderberg van Staatsbosbeheer. Dit is een kalkgebied met steile
hellingen en diepe dalen met bos en grasland.
Verderop naar Ubachsberg. De naam zegt het al: klimmen. Het ligt als een eiland op een heuvel.
Dit ‘eiland van Ubachsberg’ is een bijzonder aardkundig object miljoenen jaren geleden gevormd
door de stromende ‘Oostmaas’ en de naar het Noorden stromende ‘Westmaas’.
Via de Vrouwenheide door naar Mingersberg en Trintelen met hun bezienswaardige eeuwenoude
boeren hoeves. Hieronder de monumentale Bernardushoeve en de meer dan 500 jaar oude
Trintelerhof. Het Puthuis in Trintelen markeert de hoogste gelegen put van Nederland, circa 70
meter diep.
Een smal pad volgt een ‘graft’, een terras in de Middeleeuwen door boeren aangelegd om het
wegspoelen van de bodem te voorkomen en beplant met houtwallen en heggen.
We blijven op hoogte op het plateau. Na de Eyser Bosschen en kasteel met hoeve van Cartils dalen
we af naar Gulpen dat zijn naam dankt aan de Gulp die dwars door het dorp stoomt en hier in de
Geul uitmondt. Hier is ongetwijfeld ook een mogelijkheid voor een caférust.
Hierna volgen we de bedding van de Geul richting Schin op Geul, een landschap met glooiende,
groene heuvels.
We kruisen het prachtig verstilde gehucht Beertenshoven met enkele mooie vakwerkhuizen,
gebouwd met houten balken, takken en witgekalkte leem.
We arriveren in Wijlre met zijn watermolen en brouwerij. Ook hier moet een caférust mogelijk zijn.
We vervolgen onder langs de
Keutenberg en de Sousberg door de
weilanden langs de Geul, een bergbeek
met groot verval: 240 meter
hoogteverschil tussen bron en monding.
Op veel plaatsen wordt de oever door de
sterke stroom ondergraven, waardoor er
ruime bochten zijn ontstaan.
Na Schin op Geul door naar
natuurgebied de Kluis met zijn
kruiswegstaties van mergelblokken. We
passeren Kasteel Schaloen, een
waterburcht.

Daarna verder door het unieke natuurgebied Gerendal, een droogdal uit de ijstijd. Ook bekend als
bloemendal, maar daar zullen we wel iets te vroeg voor in het seizoen zijn.
Via Scheulder met zijn mergelbouw door naar het plateau van Margraten. Deze hooggelegen
vlakte, met vruchtbare lössgrond, ligt ingeklemd tussen Maas, Geul en Gulp.
We wandelen verder over de kam van de Schiepersberg. Aan de rand hiervan ligt de Julianagroeve,
een open mergelgroeve met een imposante, enkele tientallen meters hoge wand, waarin allerlei
geologische verschijnselen zijn te zien.
Verderop kijken we naar de nog actieve mergelgroeve ’t Rooth waar ‘Maastrichts Krijt’ wordt
gewonnen.
Bij de LAW-handwijzer linksaf en we wandelen Cadier en Keer binnen, ons eindpunt van deze dag.
Hier kunt u zichzelf trakteren voor de vandaag geleverde prestatie alvorens we weer, lekker
nagloeiend, op terugweg naar huis gaan.

-Ad Ketelaars-

