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Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u door het Limbrichterbos en langs bosranden en weilanden.
Tijdens de wandeling passeert u o.a. het gebouw van het dierenbeschermingscentrum Limburg en de mooi
gelegen visvijver “De Rollen”. Langs bosranden loopt u verder naar het natuurgebied Grasbroek, waarin
kasteel Grasbroek is gelegen, waar u een smal avontuurlijk paadje door het bos volgt. U komt even in het
dorp Guttecoven en via rustige weggetjes en een pad langs de prachtige kasteelgracht komt u weer bij het
mooie terras gelegen op de prachtige binnenplaats van de 17 e eeuwse voorburcht horend bij het kasteel. In
het leuk ingericht Proeflokaal, gelegen aan de prachtige binnenplaats, heeft u mooi uitzicht op het kasteel.
Na regenval kan het in het Limbrichterbos soms drassig zijn, draag dan hoge schoenen.
Startadres: Proeflokaal Landgoed Kasteel Limbricht, Allee 1, Limbricht.
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1078. LIMBRICHT 10 km
1. Met uw rug naar de ingang van het kasteel of
van de parkeerplaats gaat u L. Voorbij de
sportvelden
gaat
u
bij
verbodsbord
L
(Kievitsweg) over de smalle asfaltweg met links
van u het tenniscomplex. (Even verder passeert u
voorbij voetbalveld links de 6 schietpalen met
kogelvanger van schutterij Sint Salvius (1736)). Na
750 m. loopt de smalle asfaltweg door het
Limbrichterbos,
waar
u
mogelijk
reeën
tegenkomt. Aan de kruising bij zitbank en houten
huisje van IVN gaat u RD (Rollenweg).
2. Blijf de smalle asfaltweg RD volgen. (Rechts ziet
u het grote Europees distributiecentrum van
Mitsubishi). Waar de asfaltweg bij zitbank en bij
huisje IVN Born (nr. 1) naar links buigt, gaat u RD
over de doodlopende verharde veldweg met
rechts van u een weiland/akker. Waar de verharde
veldweg een breed graspad wordt, gaat u bij holle
wilg L over het graspaadje met links een sloot en
rechts
van
u
het
gebouw
van
dierenbeschermingscentrum Limburg/dierenasiel
Born. Negeer zijpad scherp rechts. Blijf het pad
rechtdoor volgen met rechts een waterpoel. Aan
de asfaltweg gaat u R.
Na 100 m. gaat u
tegenover
het
gebouw
van
dierenbeschermingscentrum Limburg L over het
pad. Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing R
met links beneden visvijver “de Rollen”. (Deze
plas is ontstaan toen er zand en grind nodig was voor
de aanleg van de A2 eind jaren 50, begin jaren 60
van de vorige eeuw). U passeert een houten
vlonderbrug en volg RD het pad door de bosrand.
(Als u hier na de brug meteen L het paadje inloopt,
dan komt u bij een leuk schiereilandje). Het pad
buigt naar links met links nog steeds de vijver.
3. Aan de 3-sprong gaat u R over het bospad.
(Als u hier aan de 3-sprong 30 m. RD loopt, dan komt
u bij een zitbank met mooi uitzicht op de vijver). Bij
de bosrand gaat u aan de Y-splitsing R over het
pad door de bosstrook. Negeer zijpad rechts.
Voorbij afsluitboom gaat u L over de veldweg met
rechts de autoweg A2. Na 100 m. loopt u onder
het viaduct door en volg dan de veldweg, die
meteen naar links buigt en u verlaat de autoweg.
Aan de asfaltweg gaat u R door de eikenlaan.
(Voorbij inrit van woning/boerderij ziet u links in de
tuin achter de beukenhaag en voor de stal een kruis
met de tekst “fam. J. van Cleef – Urlings 2007”). Aan
de 3-sprong gaat u R. Aan de 4-sprong, met
rechts een bosstrook, gaat u bij bordje
“Limbrichterbos” L over de veldweg met rechts
een meidoornhaag. Bij inrit van weiland loopt u

RD over het brede pad met links het grote
weiland en rechts de bosrand. Let op! Tegenover
links in het weiland gelegen kleine bosstrook en
aan
het
einde
van
rechts
gelegen
weiland/grasveld gaat u R (blauw) over het
bospad met rechts van u het weiland/grasveld.
Blijf nu het kronkelende bospad volgen met op
afstand het rechts gelegen weiland. Een eind
verder loopt u even vlak langs het weiland. Aan
de 3-sprong gaat u R (blauw) met rechts nog
steeds het weiland/grasland. Aan het eind van het
weiland loopt u RD met rechts hoge afrastering.
Negeer zijpaden en blijf het pad langs de hoge
afrastering RD volgen met even verder rechts van
u een aardig optrekje.
4. Bij toegangshek van de villa gaat u L over de
smalle asfaltweg. (Even verder ziet u rechts de
kerktoren van de St. Martinus kerk (1907) in Born).
Steek bij Andreaskruis de goederenspoorlijn en
doorgaande weg over en ga u R over het fietspad.
(De spoorlijn, die uitsluitend voor goederenvervoer
wordt gebruikt, verbindt de havens van Born en
Holtum Noord met het spoorwegnet in Sittard). Na
100 m. gaat u L over de klinkerweg langs huisnr.
20. Bij toegangshek van het kasteel Grasbroek
(1596) gaat u bij bordje “Grasbroek” L over het
graspaadje met rechts van u de Hondsbeek. (U
kunt ook het pad met links van u afrastering volgen).
Aan het eind, voor de afrastering, gaat u R over
het bospad. Negeer smal bospaadje rechts. Aan
de 3-sprong bij groen bordje “verboden voor
ruiters en honden aan de lijn” gaat u R.

5. Via buis steekt u de Hondsbeek over en loop
rechtdoor en blijf bij omgevallen boom het pad
rechtdoor volgen. Bij de Y-splitsing R het bergje
af. Bij de volgende Y-splitsing bij wit/groene
varkensstal L. Aan de smalle klinkerweg gaat u L.
Aan de 3-sprong, met rechts de Rothweg, loopt
RD over de asfaltweg. Negeer bij volkstuintjes en
tegenover huisnr. 17 zijpad links. U passeert een
(boomstam)bank en een uil.
6. U loopt Guttecoven binnen. Aan de T-splitsing
bij de kapel van O.L. Vrouw van de Goede Raad
(1955) gaat u L (Veersestraat). Negeer zijwegen.
Na 300 m. loopt u bij verbodsbord RD over de
veldweg. Volg nu de veldweg, die voorbij en bij
zitbank naar rechts buigt. Aan de doorgaande
weg, omzoomd door bomen, gaat u L omlaag.
(Rechts in de verte ziet u de kerktoren van de Salvius
kerk (1922) in Limbricht).

Steek bij voormalig boerderijtje met oude stenen
waterpomp
via
de
oversteekplaats
de
voorrangsweg over en loop RD (Limbrichterweg).
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong voor
spoorwegovergang
R
(Michiels
van
Kessenichstraat) over de smalle asfaltweg met
links van u de goederenspoorlijn. Bij de grote
manege “de Klipper” loopt u verder RD. U
passeert het plaatsnaambord “Limbricht”. Vlak
daarna aan de 3-sprong steekt u L de spoorlijn
over. Ga dan R over het pad en loop RD naar de
kasteelgracht. (Hier heeft u mooi zicht op het op een
motte (kunstmatige heuvel) gelegen kasteel (16201630)). Bij de kasteelgracht loopt u RD over het
pad. Bij zitbank gaat u R de trap omlaag. Beneden
gaat u L over het graspad met rechts de
kasteelgracht. Bij haag gaat u L omhoog. Boven
gaat u R en meteen daarna gaat u R over het

blz 3 van 3
voetpad langs de asfaltweg. Via brug over de
kasteelgracht komt u op de prachtige
binnenplaats van de 17e eeuwse voorburcht. (Via
twee infoborden komt u meer te weten over het
kasteel en de voorburcht). Op de binnenplaats, met
prachtig zicht op het hooggelegen kasteel, gaat u
R en via de hoofdingang komt u bij “Het
Proeflokaal’ waar u binnen of op het terras op de
binnenplaats nog iets kunt eten of drinken. (Proef
eens het lekkere kasteelbrood of de dagverse soep
van de week. U kunt de wandeling natuurlijk ook
afsluiten met een lekker etentje. Landgoed kasteel
Limbricht is ook een uitstekende locatie voor het
houden van feestjes. U kunt op het kasteel een
rondleiding krijgen (min. 10 personen). Wel even van
te voren bellen).
.

In het begin van de 13e eeuw werd de motte aan de Lin verbouwd tot een echt middeleeuws kasteel. Het is een
kasteel vol geschiedenis waarbij het Spaanse leger in 1579 het kasteel heeft bezet, één van Europa's laatste
heksenprocessen heeft plaatsgevonden, soldaten van Napoleon het als ziekenhuis hebben gebruikt en het in 1917
functioneerde als interneringskamp voor Duitse krijgsgevangenen, die de Belgisch-Nederlandse grens
overschreden en door de Nederlandse overheid als smokkelaar werden opgepakt.
Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

