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Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u omhoog naar de buurtschap Libeek waar u mooi uitzicht 
heeft.  Dan loopt omlaag en via het Savelsbos loopt u omhoog naar het lunchcafé met terras. 
 

 
 
Startpunt: Lunchcafé Breakaway,  Dorpstraat 33, St. Geertruid.  Tel: 043-4084081.  Geopend: Woensdag t/m 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.     Parkeer op de grote parkeerplaats aan de Julianaweg nr. 7. Vanaf de 
parkeerplaats gaat u R en ga dan verder bij **** in punt 1. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://break-away.cc/


 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 7,61 km  1.50 uur 61 m  67 m 

 

 
 

23. SINT GEERTRUID 7,6 km 
 
1. Met uw rug naar de ingang van Breakaway  
gaat u L. Negeer meteen zijweg rechts richting 
kerk. Meteen daaraan aan de 3-sprong bij ANWB-
wegwijzer gaat u RD (Julianaweg) langs de 
doorgaande weg richting Mheer met rechts de 
grote parkeerplaats ***” Negeer bij zitbank en 
Mariakapelletje aan boom veldweg rechts omlaag. 
Ruim 50 meter verder gaat u aan de kruising bij 
wegkruis RD met rechts het sportcomplex. Na 
250 m gaat u L (Korenhof). Aan de 3-sprong RD. 
Aan de kruising bij basisschool Sint Gertrudis 
gaat u R (blauw/groen/rood/geel) over de smalle 
asfaltweg. Aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank 
en veldkruis gaat u R (groen) verder over de 
smalle asfaltweg en u loopt de buurtschap 
Herkenrade binnen. Aan de kruising bij wegkruis  
gaat u R (groen/zwart). 
    
2. Steek bij wegkruis en waterput de doorgaande 
weg over en loop bij de grote carréboerderij 
hoeve Koeberg RD (Heerkuil/groen/zwart) de 
asfaltweg, die een holle weg wordt, omlaag.  
 

(De rechtervleugel van de hoeve stamt uit 1750. Op 
de sluitsteen boven de poort staat het jaartal 1859).  
 

Beneden buigt de asfaltweg bij camping de 
Heerkuil, waar je “eenvoudig en actief” kunt 
kamperen, naar rechts (rood). Aan de T-splitsing 
gaat u L. Meteen daarna gaat u R (zwart) over de 
veldweg, die u bijna 1 km door het glooiende 
landschap volgt. Boven aan de 4-sprong bij 
boerderij en wegkruis in de buurtschap Libeek 
gaat u R (groen/zwart) over de asfaltweg.  
 

(Even verder ziet u in de verte de mergelgroeve 
(cementfabriek) aan het Albertkanaal in de Belgische 
plaats Lixhe).    
 
3. Aan de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer, 
wegkruis en zitbank gaat u L. Vlak daarna gaat u 
R (blauw/zwart) over de veldweg. Aan de Y-
splitsing gaat u L (zwart). Volg nu circa 1,5 km de 
veldweg die later een smalle asfaltweg wordt.  

(Even verder heeft u mooi uitzicht over het Maasdal. 
In de verte ziet u o.a. de mergelwand aan het 
Albertkanaal bij de sluis van Ternaaien (België)).  
 

Negeer zijpad rechts. Negeer veldweg links 
omhoog en volg verder RD (zwart/blauw) de 
dalende smalle asfaltweg. Beneden aan de 
doorgaande weg bij wegkruis gaat u L 
(zwart/rood)  over het pad parallel aan deze weg.  
 

(Als u 150 m naar rechts loopt, kunt u pauzeren bij  
eetcafé en terras Camping De Bosrand).  
 

Steek na 150 m het bruggetje en vervolgens de 
doorgaande weg over en loop schuin R (zwart) 
het bospad omhoog.  
 

(Even verder passeert u het ongevalskruis van 
Hubert Wetzels, die hier bij een jachtongeval om het 
leven kwam).  
 

Negeer zijpaden en blijf het stijgende bospad RD 
(zwart) volgen. Boven aan de bosrand gaat u R 
(zwart) over de veldweg, die u circa 1 km RD 
volgt. Negeer na 500 m draaihekje rechts.  
   
4. Aan de 4-sprong bij veldkruis, zitbank en poel 
gaat u RD (geel/zwart) over de veldweg. Na 250 m 
gaat u meteen voorbij inrit van melkveebedrijf R 
(zwart/rood/geel) over het smalle pad gelegen 
tussen meidoornhagen. Aan de asfaltweg bij 
muurkruis in de oude kern van Sint Geertruid 
gaat u L.  
 

(U passeert de oude, mooie romaanse Sint-Gertrudis 
kerk. De oorsprong van het kerkje, opgetrokken uit 
mergelsteen, gaat tot de 11e eeuw terug).  
 

Steek voorbij het beeld van schutter via het 
zebrapad de doorgaande weg over en u komt bij 
het lunchcafé Breakaway, de sponsor van de 
wandeling,  waar u binnen of op het terras nog 
een hapje kunt eten. Rechts gaat u weer terug 
naar de parkeerplaats. 
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