Quabeeksgrub wandelroute
U start de Quabeeksgrub wandelroute vanaf brouwerij ‘de Maar’.
> Maar 2 in Jabeek.

U staat met uw rug naar de
hoofdingang van brouwerij de Maar.
Tegenover de brouwerij ziet u direct
een waterput liggen.
De waterput tegenover brouwerij
‘de Maar’ is tijdens de werkzaamheden van het ontkluizen van de
Quabeeksgrub, in februari 2009,
door archeologen ontdekt. De
waterput lag er al eind 19e eeuw,
de juiste ouderdom is echter niet
bekend. Bijzonder is het kruisgewelf aan de bovenkant met daarin
twee vierkante gaten. Het grootste
gat geeft toegang voor het plegen
van onderhoud, in het kleinste
gat bevond zich vermoedelijk
de pompinstallatie. Deze is nu
gereconstrueerd. 1 Waterput en
Quabeeksgrub
U vervolgt de Quabeeksgrub
route naar links, richting de Etzenraderstraat.
Steek de Etzenraderstraat over
en ga het betonpaadje ‘Köabak’ in,
links langs de Quabeeksgrub.
U ziet diersporen in het beton.

U volgt het betonpad door de
boomgaard heen. U gaat rechtsaf
weer het betonpad op.
In opdracht van het Waterschap
Roer en Overmaas wordt de Quabeeksgrub hier begraasd door
schapen. Hierdoor groeit de grub
niet dicht door de grassen maar
komen er meer planten terug.
Via hun vacht zorgen de schapen
voor verspreiding van de zaden.
Aan het einde van het pad bent u in
het Jabeekse bos vlakbij de Duitse
grens. De Roode Beek ontspringt in
de Brunssummerheide en gaat via
Duitsland naar Roosteren waar de
beek in de Geleenbeek uitmondt.
2 Roode Beek
Blijf het pad langs de Roode Beek
volgen. De Roode Beek gaat net
voor de Duitse grens rechtsaf.
De Kikkerpoel is afgesloten vanwege de aanwezige infrastructuur
zoals rioolputten op dit terrein.

Bij de verharde weg gaat u linksaf
en voor de brug rechtsaf. U heeft
nu de Roode beek aan uw linkerzijde. U ziet in de beek verderop een
versmalling. Dit is een meetgoot.
3 Meetgoot

U vervolgt de Molenweg tot de
splitsing. 4 Vliegend hert. U gaat
hier linksaf de Etzenraderweg in.

Bij de brug gaat u rechtsaf door de
dreef. U verlaat weer het Jabeekse
bos. U loopt over het erf van de
Roermolen.

Voor de Franse tijd behoorde deze
molen tot een groot kasteel dat in
Etzenrade stond. Het kasteel werd
in 1880 afgebroken. Oorspronkelijk
was de Roermolen een graanmolen. In 1825 kreeg Michiel Peters
toestemming van het provinciaal
bestuur de watermolen ook als
oliemolen in te richten.
U ziet aan de achterkant een mooie
muurschildering met het jaartal
1794 en links ziet u een molentak
die vroeger zorgde voor watertoevoer voor de molen.

In het paarseizoen van het vliegend
Hert wordt de weg verkeersluw
gemaakt via een tractorsluis. U
ziet links de herenhoeve genaamd
Etzenraderhof. De puntgevel heeft
het jaartal 1712 en de poortsluitstenen zijn uit 1714 en 1715.
De oorspronkelijke bouw is ouder.
Het stripalbum ‘De volle maan’ en
‘De Waerwouf van Ieëtselder’ van
Suske en Wiske speelt zich af in
deze omgeving. In de voortuin is
een wegkruis herplaatst nadat het
jaren geleden bij de ruilverkaveling
moest verdwijnen.
U vervolgt uw weg en gaat de
eerste weg rechtsaf, de Maastrichterstraat in.

Infoborden langs de route

Voor het viaduct ziet u een wegkruis
met lindebomen. Na het viaduct ligt
aan uw linkerzijde een oude meetgoot, die door de Etzenrader buffer
in ongerede geraakt is. Rechts ziet u
een mooie buffer, die door schapen
begraasd wordt. 5 Oude meetgoot
en Buffer. Eveneens ziet u aan uw
rechterkant een oprit naar de akker.
In deze akker is de korenwolf uitgezet. 6 Korenwolf.
Bij de volgende splitsing ziet u
links een hoog geknotte eik. IKL
(Stichting Instandhouding Kleine
Landschapselementen) onderhoudt meerdere van deze eiken
als ontmoetingsplaats voor het
vliegend hert. Zij eten o.a. het sap
van de eik dat er uitvloeit. De eik
heeft weer nieuwe loten gevormd,
die als de armen van een kandelaar
omhoog groeien. Het knotten van
de eik wordt daarom kandellaberen
genoemd. Boven op de schouder
van de holle weg is er een zone van
twee meter ingezaaid met gras om
te voorkomen dat bij regenweer de
akker wegspoelt.
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U ziet verderop rechts hoe buizen,
afgewerkt met hardhouten boomstammen, het overtollige water
afvoeren. De stammen, die in de
loop der tijd gaan rotten, zijn een
geschikte plaats voor eieren en
larven van het vliegend hert.
Het vliegend hert zet tussen mei
en oktober zijn eieren af in het wit
van de stronken, die u hier vooral
links kunt zien. De larven van het
vliegende hert leven 4 tot 8 jaar in
het witte rot van eikenbomen. Zij
vervellen en groeien door het eten
van het cellulose in de rottende
boomstammen.
Vliegende herten zijn nuttig, omdat
ze de opgenomen stoffen en mineralen van het hout weer aan de bodem terug geven. Let ook op de
zeer grote paddenstoelen, hangend
aan boomstronken, beter bekend
als zadelzwammen.

U kunt zelf merken dat het wat
koeler is in de holle wegen. Er is
ook een mooi licht/schaduw spel.
Zowel links als rechts kunt u de
activiteit van de das en de veldmuis ontdekken. De wissels
(loopsporen), holen en opgestuwde
grondwallen zijn een duidelijke
indicatie voor de aanwezigheid van
de das.
Aan het eind van de holle weg ziet
u een houten wegkruis uit het begin
van de 19e eeuw tegen een mooie
linde. Het kruis werd omstreeks
1890 geplaatst door de familie
Janssen van Kasteel Raath.
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Het herenhuis van architect Duckers stamt uit 1804. Het originele
kasteel werd rond 1687 gebouwd
en in 1751 door de Bokkenrijders in
brand gestoken. Voor de kruising
ziet u rechts op het eerste gezicht
een witte kapel. Het is echter een
puthuisje uit 1664. Het is een bijzonder gebouw door het leien puntdak en de muren van mergelblokken. Naast de deur is een stenen
uitloop voor het water. Inwendig is
er een ronde, bakstenen put van
30 meter diep.
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We gaan hier linksaf en komen
aan bij de volgende kruising.
We gaan rechtsaf de Maastrichterstraat in. Bij de splitsing gaan
we meteen scherp naar rechts de
Geertstraat in. Na ongeveer 20
meter gaat u linksaf de landweg
‘op het vogelke’ in.
Rechts ziet u in de verte de H. Lambertuskerk. Deze is gebouwd in 1935
en ingezegend door deken Backbier
van Schinnen.

U gaat bij de tweede straat
rechtsaf de Eindstraat in.
7 Broedstoof. Rechts in de boom-

gaard ligt een broedstoof. U gaat
de eerste weg de Kruisstraat links
in en komt langs kasteel ‘Raath’.

U volgt het weggetje ‘op het
vogelke’ en loopt voor het Waanderbos rechts er om heen naar
beneden. U steekt nu de Wiegelradergrub over. U gaat bij de
T-splitsing rechtsaf. Bij de volgende
splitsing gaat u linksaf richting
Bingelrade.
U passeert de Wiegelraderhof.
Deze hoeve met de kenmerkende
gesloten binnenplaats heeft een
eeuwenoude historie. De hoeve
werd reeds vermeld in 1423 als een
grootleen van Huize Valkenburg.
Aan het woonhuis bevindt zich een
gevelsteen uit 1658 met het wapen
van ‘Van Bocholtz’.
Bij het gietijzeren wegkruis gaat
u rechtsaf het Winkelpaadje in.
Dit kruis werd geplaatst rond 1920
door de familie Heijlands.
Aan het eind van het winkelpaadje steekt u de kruising met
de Dorpstraat over en vervolgt
uw weg rechtdoor de Groeneweg
in. Vervolgens direct rechtsaf de
Quabeekweg in.
U komt langs het voetbalterrein van
Bingelrade. Vervolgens komt u aan
bij de Quabeeksgrub.

Europees Landbouwfonds voor
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Na de Quabeeksgrub gaat u
meteen links het betonpaadje,
het Lindepad op.

U blijft rechtdoor de Quabeeksgrub volgen en komt aan op het
Plein.

U komt hier weer diersporen tegen
en als u over het landschap naar
rechts kijkt, kunt u activiteiten van
de das in het talud ontdekken.
U komt bij de buffer van Jabeek.
8 Buffer Jabeek.

Links ziet u de H. Gertrudiskerk
naar een ontwerp van architect
Pierre Cuypers (o.a. ontwerper van
Station Amsterdam Centraal).
De parochiekerk is ingezegend
in 1859 door pastoor P.W. Reijnen.
Volg de Quabeeksgrub nog
een stuk rechtdoor. Na ongeveer
50 meter komt u weer aan bij het
startpunt brouwerij de Maar.
Hier kunt u even bijkomen onder
het genot van een heerlijk eigengebrouwen biertje.

U gaat via de poortjes, de betonpaadjes en het weiland onder de
brug door.
Deze tunnel is origineel een veetunnel die tijdens de ruilverkaveling is aangelegd. De tunnel is de
verbinding tussen de boerderij
aan de Eindstraat in Jabeek en de
weilanden richting Bingelrade.
In de Eindstraat liggen aan het eind
van de holle weg twee monumentale boerderijen. Op de boerderij
(Eindstraat 15) staat het jaartal
1736 in de speklagen.

Tot ziens in Jabeek!
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