
Wandeling langs Wolfskop, Fontein en “de Hel”  

door Fer Close, Jo Decker, Heerko Damsma                       

 

De wandeling start en eindigt op het Raadhuisplein. Vooral het gedeelte vanaf 

Gronsveld is na een regenperiode vrij lastig. Dit gedeelte is tevens ongeschikt 

om met een kinderwagen te doen.  

Let tijdens de wandeling eens op de restanten van oude 

hoogstamboomgaarden. De lengte is ongeveer acht kilometer. 

 

Start 

We vetrekken vanaf het Raadhuisplein richting kerk, gaan voorbij de kerk 

naar rechts en lopen door de Groenstraat richting Rijksweg. Voor het tunneltje 

gaan we linksaf de Clara Feijstraat in.  

 

Deze straat is genoemd naar de Stichteres van de zusters van het Arme Kind 

Jezus. Deze zusters woonden tot enkele jaren terug op Huize Blankenberg. 

 
Als we deze straat uitlopen komen we aan de Kerkstraat die we  rechts ingaan. 

We komen aan de Rijksweg en gaan naar links tot voorbij  café ’t Indsje, 

steken daar de Rijksweg over en gaan de Einderweg in. 

U ziet hier links en rechts de resten van hoogstamboomgaarden. Halverwege 

de vorige eeuw stonden er rondom de dorpen in het Heuvelland nog vele 

hoogstamboomgaarden. Laagstambomen waren toen nog niet ontwikkeld. Nu 



zijn hoogstambomen steeds minder aanwezig, omdat het plukken en snoeien 

van deze bomen  niet rendabel meer is. 

 

Aan het einde van deze weg gaan we om het bosje heen en direct weer naar 

rechts. 

 

Van dit bosje zijn de bomen een kleine tien meter hoog. U vraagt zich 

misschien af hoe oud een bosje van die hoogte is. Toevallig kunnen we u dat 

in dit geval heel precies vertellen want afgelopen voorjaar is het uitgedund. 

We konden toen door middel van jaarringen van de gevelde bomen zien dat 

het bosje ongeveer zeventien jaar geleden is geplant. 

Van hier af kunt U Huize Blankenberg zien, precies zoals  dat dit jaar op de 

omslag van het Wiet Klieëf  2003 staat afgebeeld. 

 

Na ±100 meter gaan we naar links  en volgen de rood-witte paaltjes. 

 

De braamstruiken groeien hier weelderig. Dat komt omdat hier, langs het 

weiland, veel (kunst)mest is terechtgekomen. Dit soort braamstruiken kunnen 

heel nuttig zijn als schuilplaats voor allerlei soorten vogeltjes, voor muizen en 

voor konijnen. Een andere stekelige struik, die dezelfde 

functie voor deze dieren heeft, is de wilde kruisbes, die 

hier ook op verschillende plaatsen groeit.  

Aan de rechterkant is een weiland dat wordt begraasd  

door schapen.  Het gebied waar deze schapen grazen is 

tamelijk uitgestrekt: het beslaat ook de Wolfskop, het bos 

wat daaromheen staat en het weiland ten westen daarvan 

(Krekelberg). 

Er zijn diverse plekken in de bosrand, waar dassen hun 

burchten hebben uitgegraven, doch deze zijn in de zomer 

minder gemakkelijk te zien. 

De bomen en struiken links en rechts van het pad nemen 

veel licht weg, waardoor er in de zomer weinig 

plantensoorten meer kunnen groeien. Planten die wel van 

de schaduw houden,  zijn varens. Hier groeit op verschillende plaatsen de 

Wijfjesvaren. 

 

We passeren het geologisch monument Blankenberg, door ons de Wolfskop 

genoemd. 

 

De Blankenberggroeve of Wolfskopgroeve is een groeve waar vuursteen werd 

gedolven. De vuursteen gebruikte men voor steenslag op wegen, maar ook om 



zodanig te bekappen dat de stenen als z.g. kinderkopjes konden worden 

gebruikt. Toen men daarmee ophield waren er nog enkele van die bekapte 

stenen over. Die zijn gebruikt voor de bouw van de Fatimakapel op de 

Keunestraat. De grazige helling boven de groeve is een heel klein stukje 

kalkgrasland. Zie hiervoor het artikel elders in dit nummer. 

De poelen zijn in het voorjaar van 2002 gegraven. Eerder lag er een kleine 

poel die door de Vereniging tot Natuurbehoud  werd onderhouden. Het perceel 

met de poelen en met de bijenkasten, ook onderhouden door de Vereniging tot 

Natuurbehoud, is eigendom van onze vereniging. 

Even verder is aan de rechterkant ook nog een restant van een 

hoogstamboomgaard. Links zijn nieuwe hoogstambomen geplant, doch niet 

met de bedoeling om fruit te oogsten, maar om het landschap zijn 

karakteristieke elementen te doen behouden 

 

Bij de Y-splitsing moeten we links aanhouden en bij de direct daarop 

volgende T-splitsing gaan we naar  rechts en houden  de geel / groene paaltjes 

aan. 

. 

U loopt nu (aan uw rechterkant) onder het Wiet Klieëf door (waar dit 

tijdschrift naar genoemd is). 

 

We gaan niet door het sjtiegelke (naar rechts), maar blijven de half-verharde 

weg volgen. 

 

Na een paar honderd meter komen we bij een zogenaamde waterbuffer. Het 

teveel aan afspoelend regenwater wordt hier opgevangen. Via een sluisje (dat 

ziet u een klein stukje verder op deze wandeling) kan het water gedurende een  

lange tijd weer worden afgegeven. Dit heeft tot gevolg dat de erosie langs het 

pad van deze grub veel minder is. 

Een klein stukje na de bocht naar links is er een werkplaats te zien van 

waarschijnlijk boomklevers. Hiertoe moet u blijven staan bij de eerste populier 

aan de rechterkant na de bocht naar links. Er zijn hier hazelnootjes geklemd 

tussen de spleten van de bast van de boom. Het vogeltje heeft de nootjes daar 

klem gezet om ze op die wijze gemakkelijker te kunnen openen en de inhoud 

te verorberen. 

 

We blijven deze weg vervolgen en bij het kruispunt met de Eckelraderweg 

steken we  over. 

 



Bij deze kruising zijn aan beide zijden van de Dorweg geboortelindes 

geplaatst voor kinderen die in het jaar 2000 zijn geboren. Er zijn dat jaar een 

aantal lindes rondom ons dorp geplant, inclusief de linde aan de Groenstraat. 

 

We laten  de “Fontein” rechts liggen 

. 

De Fontein is een bron die echter soms gedurende enige tijd geen water geeft ( 

met name enkele jaren ná een droge periode; een artikel over dit verschijnsel 

is nog in voorbereiding). 

De omgeving van de Fontein wordt door de Vereniging tot Natuurbehoud al 

jaren onderhouden 

 

Bij de Y-splitsing houden we rechts aan (dus het dal blijven volgen) en bij de 

volgende Y-splitsing (met bank) nemen we de (hoger gelegen) linkerweg.   

Rode paaltjes en paaltjes met rood/wit. 

 

Rechts ziet U boven op de Riesenberg “De Beuk” (een oude 

boswachterswoning) liggen. Op de Riesenberg stond tot zeker in de 17e eeuw 

de galg van Gronsveld. 

Aan de rechterkant passeert U een gerestaureerde mergelstenen boerenschuur 

in de wei. 

 

We komen op de weg van Eckelrade naar Gronsveld uit en gaan hier naar 

rechts. 

 

(Koffie?? Diegenen die aan een kop koffie toe zijn, kunnen de weg helemaal 

aflopen en zien in de bocht  aan de overkant een gezellig café liggen. U moet 

na deze rustpauze terug lopen naar het punt waar u nu bent, ’t Vroendel.) 

 

Vanaf deze weg nemen we de 1e straat naar rechts,  ’t Vroendel . 

Bij de T-splitsing houden we rechts aan en negeren 2x maal een weg rechts en 

gaan door de holle weg (deze is vrij pittig en bij regenachtig weer erg glad; 

ongeschikt voor kinderwagens of wandelwagens) naar boven.  

 

 

Langs deze weg hebben dassen reuze hun best gedaan. Al die 

“karrenvrachten” zand zijn door deze dieren uitgeworpen. De uitgeworpen 

heuvels zijn zelf opnieuw weer vergraven door konijnen.  

 

Bij de T-splitsing houden we links aan . 

 



Voor ons ligt de Hel.  De betekenis van deze naam is onduidelijk. Vaak heeft 

de naam “Hel” betrekking op een vochtige plaats in het landschap. Wel 

bekend is dat dit gebied berucht is bij oudere inwoners van ons dorp. In de 

groeve zijn een aantal dodelijke ongelukken gebeurd, en ook is op een nabij 

gelegen akker een paard in de grond verdwenen (vanwege een instorting van 

een grot). 

 

Boven aangekomen staat aan de linkerkant de Hotsboom met een bank ervoor. 

 

De Hotsboom is een lindeboom met een leeftijd van 200 á 300 jaar. De naam 

Hotsboom komt al in de 15e eeuw voor. “Hots” zou oud kunnen betekenen. De 

boom diende in ieder geval als grensboom tussen het Graafschap Gronsveld en 

de Heerlijkheid Cadier. 

 

We blijven rechtdoor lopen en zien in de verte aan de rechterkant alweer de 

kerktoren van Cadier en Keer staan. 

Bij het kruis rechts aanhouden 

 

Er staan hier rechts nog twee fraaie kersenbomen. Ook dit zijn restanten van 

wat eens een uitgestrekte hoogstamboomgaard was. Zo langzamerhand is het 

Gruusselt een behoorlijk kale vlakte geworden.  

 

Als we de weg vervolgen komen we aan de Rijksweg die we voorzichtig 

oversteken. Aan de overzijde nemen we het kleine voetpaadje door de struiken 

omhoog en komen zo in de Keerstraat uit. 

We blijven rechtdoor lopen, de Van Laarstraat in; daarna links aanhouden de 

Torenstraat in, waarna we weer op het beginpunt  uitkomen. 


