61. SINT GEERTRUID 16,1 km

Een afwisselende lange wandeling. U passeert de dorpjes Banholt, Mheer en het natuurgebied Savelsbos.
In Mheer kunt u pauzeren bij Taverne In de Smidse of Café Quanten, in Banholt bij De Bresserie en bij het
Savelsbos bij eetcafé Camping De Bosrand.

blz 2 van 4

GPS-afstand
16,09

Looptijd
3.30 uur

Hoogteverschil
103 m

Totaal omhoog

162 m

Startpunt: Restaurant De Koekenpan, Dorpstraat 33 St. Geertruid. http://www.dekoekenpan.nl.
Parkeer op de grote parkeerplaats aan de Julianaweg nr. 7. Vanaf de parkeerplaats gaat u R en volg dan
punt 1 vanaf ****

61 SINT GEERTRUID 16,1 km
1. Met uw rug naar de Koekenpan gaat u L.
Negeer meteen twee zijwegen rechts en loop RD
bij wegwijzer RD (Julianaweg) langs de
doorgaande weg richting Mheer, met rechts de
grote parkeerplaats. **** Negeer bij zitbank en
Mariakapelletje aan boom, veldweg rechts
omlaag. Na bijna 100 m gaat u aan de 4-sprong
bij wegkruis RD. Aan de 4-sprong bij wegkruis
RD. Na 250 m gaat u L (Korenhof). Aan de
3-sprong RD. Aan de 4-sprong bij basisschool St.
Gertrudis
gaat
u
bij
verbodsbord
R
(blauw/rood/groen/geel),
over
de
smalle
asfaltweg. Aan de 4-sprong bij wegkruis en
zitbank gaat u R de smalle asfaltweg omlaag en u
loopt de buurtschap Herkenrade binnen. Aan de
kruising bij wegkruis gaat u RD (zwart/Roskuil) de
smalle asfaltweg omhoog, die na 100 m bij
“houten” woning een dalende (holle) veldweg
wordt. Negeer zijpaden. Na 900 gaat u aan de
asfaltweg L. Meteen daarna gaat u L (rood) over
de veldweg.
2. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R omhoog.
(Na een steile klim heeft u boven bij zitbank een
prachtig uitzicht. U bent hier boven op het “Eiland van
Banholt”. Het “eiland van Banholt” was een eiland dat
circa 2 miljoen jaren geleden lag in het stroomgebied
van de Oost- en Westmaas en dat gelegen was
tussen Banholt en Ubachsberg. Dit is het hoogste
punt binnen de gemeente Eijsden-Margraten. Hier op
de Banholterheide staat nog een restant (achter
zitbank) van de voormalige korenmolen Banholt.
Gebouwd in 1847 en door brand verwoest in 1877.
Daarna weer herbouwd. In 1936 zijn de activiteiten
gestopt en in 1957 is de molen helaas grotendeels
afgebroken).
Blijf boven bij loonbedrijf de asfaltweg RD
volgen. Beneden aan de T-splitsing in Banholt
gaat u L. Aan de 3-sprong bij 3 muurkruisjes gaat
u R (Dalestraat/groen) omhoog. Aan de 3-sprong
RD. Aan de Y-splitsing voor de Lourdesgrot
(1911) gaat u R met links de Gerlachuskerk
(1878).

(Hier staat links bij de mei-den een infobord, waar u
alles te weten komt over het jaarlijks den planten. U
passeert hier ook De Bresserie, een mooie
pauzeplek met terras).
Aan de T-splitsing bij groot O. L. Vrouw van
Fatima beeld (1948) gaat u R (blauw/groen). Na
huisnr. 11 gaat u L (groen) de smalle asfaltweg
omlaag.
3. Negeer zijpad links. Aan de 3-sprong bij stenen
wegkruis en boomkruis gaat u R (geel/blauw) de
smalle holle asfaltweg verder omlaag. Beneden
aan de 5-sprong bij wegkruis en zitbank gaat u R
(geel) over de veldweg, langs de populieren.
Negeer zijpaadjes. Aan de 3-sprong gaat u schuin
R (blauw/rood/geel) het brede bospad omhoog.
Boven aan de asfaltweg in Mheer gaat u L. Aan de
T-splitsing bij groot H. Hartbeeld (1956) gaat u R
(rood/zwart) en loop dan verder met links de
muur van de tuin van kasteel Mheer.
(Hier aan de T-splitsing ligt café Quanten, een leuke
pauzeplek. U kunt ook pauzeren beneden aan de
berg bij taverne In de Smidse (200 m). (Dus L
omlaag lopen richting Noorbeek).
Hier kunt u een bezoekje brengen aan de kapel in de
H. Lambertuskerk (1881). Vanuit de kapel kunt u het
mooie interieur van de kerk bezichtigen. Op het
kerkhof (rechts van ingang kerk) staat de
rijksmonumentale grafkapel (1864) van de familie de
Loë (eigenaar kasteel Mheer). Tegenover de kerk
staat de mei-den, die elk jaar op de eerste zaterdag
van mei wordt geplant. Hier kunt u ook de
binnenplaats van het kasteel Mheer bezichtigen (oprit
t.o. ingang café Quanten). Op de binnenplaats kunt u
ook nog doorlopen tot aan de achterkant van het
kasteel, Voor meer info kasteel: zie infobord bij
ingang binnenplaats. Hier tegenover het café staat
het bronzen beeldje van de harmonie St, Cecilia
(1821) Mheer.
4. Negeer zijweg rechts.
(Hier staat links het stenen beeldje genaamd “jonge
boerin”).

blz 3 van 4
Aan de 3-sprong bij muurkruis, zitbank en
waterput, gaat u L (Rondelenstraat). (U passeert
enkele mooie vakwerkhuizen). Na 250 m gaat u R
(Trichterweg) over de veldweg. Let op! Waar de
veldweg, bij alleenstaande woonhuis met
Mariabeeldje in muurnis (no. 1) en veldkruis naar
rechts buigt, loopt u RD over het graspad.
Beneden aan de veldweg gaat u L (rood). Negeer
meteen hierna zijpad links en loop verder RD
(rood/geel-rood)over de veldweg.
5. Voorbij de ingang van camping de Heerkuil,
waar je “eenvoudig en actief” kunt kamperen,
gaat u aan de 3-sprong RD (rood/geelrood/Heerkuil) over de asfaltweg. Aan de
T-splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat u R
(zwart) over de veldweg, die u geruime tijd volgt
door
het
glooiende
landschap.
Na 900 m gaat u boven aan de 4-sprong, bij
boerderij en wegkruis, in de buurtschap Libeek R
(groen/zwart/geel-rood) over de asfaltweg.
Na 400 m gaat u aan de 3-sprong bij ANWBwegwijzer, wegkruis en zitbank L. Meteen daarna
gaat u R (blauw/zwart) de veldweg omlaag. Vlak
daarna
aan
de
Y-splitsing
gaat
u
R
(blauw/zwart/geel-rood) omlaag. Let op! Na 100 m
gaat u R (blauw/zwart) het mooie pad langs en
door de bosstrook omlaag. Na 600 m gaat u
beneden voorbij klaphekje L (blauw/zwart) over
het voetpad langs de doorgaande weg.
(Na 100 m passeert u eetcafé de Bosrand, een
mooie pauzeplek met terras).
Loop verder RD over het voetpad. Negeer bij
wegkruis zijweg links en loop verder RD over het
fietspad.
6. Steek 100 m verder R de doorgaande weg en
bruggetje over en ga R (zwart) het bospad
omhoog.
(Na 20 m passeert u links het herinneringskruis van
Hubert Wetzels, die hier bij een jachtongeval om het
leven kwam).
Negeer na 400 m omhoog lopend, bospad rechts
omlaag. 50 m verder aan de 4-sprong gaat u
scherp L (wit-rood) en volg nu 700 m dit pad
boven door het bos. Bij links gelegen, lang
dalend, trappenpad buigt het pad naar rechts
(rood/wit-rood) en u passeert meteen een
zitbank. Aan de 3-sprong gaat u R (rood/witrood).
7. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD
(rood/geel/zwart).
(Na 40 m passeert u rechts de in de grond gelegen
gedenksteen aan Leon Heuts ϯ 25-4-2015).
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L
(rood/zwart/wit-rood), langs de afsluitboom
omlaag.
Let op! Na 500 m bij zwart
wandelmarkeringspaaltje gaat u R het smalle

bospad omhoog.
Boven kont
prehistorische
vuursteenmijn
(archeologische wereldmonument).

u

bij de
Rijckholt

(Hier staan 2 zitbanken en een kunstwerk. In 1883
ontdekte de Belgische archeoloog Marcel de Puydt
deze prehistorische vuursteenmijn. Vanaf ongeveer
4200 tot 2650 voor Christus werd hier vuursteen
gewonnen. De vuursteen werd gebruikt om wapens
en gebruiksvoorwerpen van te maken. Van 1964 1972 hebben vrijwilligers onder de leiding van de
Limburgse geoloog Werner Felder, gewerkt aan de
ontginning/blootlegging van deze mijn, die bestaat uit
een gang van 128 m en circa 80 zijgangen. Het is de
best
onderzochte
en
gedocumenteerde
vuursteenmijn ter wereld. Voor meer info en
openingstijden zie infobord. Zeker eens bezoeken).
Ga hier L. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong L
omlaag. Aan de 3-sprong, met boom in het
midden, gaat u R (rood) het holle pad omlaag. Het
pad buigt naar rechts en dan passeert u links
een poel.
(Bij poel ziet u schuin links, achter de kerk van OostMaarland de mergelrotsen bij de sluis van Ternaaien
aan het Albertkanaal. Rechts heeft u mooi uitzicht
over Maastricht).
Even verder passeert u rechts een zitbank.
(Hier heeft u mooi uitzicht over het Maasdal o.a. op
de St. Pietersberg (links van hoge schoorsteen
ENCI)).
Let op! Het pad buigt naar links. Ga nu meteen R
omhoog en vervolgens L (zwart/rood) over het
brede pad beneden door de bosrand. Een eind
verder buigt het brede pad rechts omhoog.
8. Negeer boven zijpad rechts omhoog. Vlak
daarna gaat u, voorbij de afsluitboom, aan de
Y-splitsing R (geel/rood). Aan de volgende
Y-splitsing gaat u R (geel/rood) het holle pad
omhoog en bij zitbank verlaat u het Savelsbos en
volg dan 700 m de licht stijgende veldweg RD. Bij
betonnen paaltje gaat u R (geel/blauw/rood) over
het (gras)pad gelegen tussen akkers.
(Hier aan de veldweg ziet u voor u de kerktoren van
Bartholomeuskerk in Eckelrade U loopt hierover het
Plateau van Margraten).
9. Voor de bosrand buigt het pad naar links
(geel/rood/blauw). Het pad wordt een eindje
verder een veldweg. (Links ziet u woningen in
Eckelrade). Aan de voorrangsweg in Sint
Geertruid gaat u bij wegkruis scherp R
(geel/rood/wit/30 km zone). Aan de 3-sprong gaat
u RD (Achter de Höfkens). Aan de volgende
3-sprong gaat u R (rood/wit). Negeer meteen
doodlopende asfaltweg rechts en loop RD (rood)
over de veldweg.

blz 4 van 4
10. Let op! Na 150 m, naast inrit van
melkveebedrijf, gaat u L (geel/rood/zwart) over
het
smalle
pad
gelegen
tussen
twee
doornheggen. Aan de asfaltweg bij muurkruis in
de oude kern van Sint Geertruid gaat u L.
(U passeert de oude, mooie romaanse SintGertrudiskerk. De oorsprong van het kerkje,

opgetrokken uit mergelsteen, gaat tot de 11e eeuw
terug).
Steek voorbij het beeld van schutter via het
zebrapad de voorrangsweg over en u komt bij het
restaurant, 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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