128. SINT GEERTRUID 6,9 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Een fijne korte boswandeling door het Eijsdenerbos en het Savelsbos met een paar hellingen. In punt 3
kunt u even naar de prehistorische vuursteenmijn Rijckholt lopen, een archeologische wereldmonument.
Startpunt: Restaurant De Koekenpan, Dorpstraat 33, St. Geertruid.
Parkeer op de grote parkeerplaats tegenover huisnr. 9 aan de Julianastraat. Met uw rug naar de
parkeerplaats gaat u L langs de doorgaande weg en na 100 m komt u bij restaurant De Koekenpan
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128. SINT GEERTRUID 6,9 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht
naar de doorgaande weg gaat u L over de
parkeerplaats en via het kunstwerk/boog “Wir
sind so fröhing” (cadeau gemeente 100 jarig
bestaan fanfare Sint Gertrudis) verlaat u de
parkeerplaats. Steek via zebrapad de doorgaande
weg over en loop bij bevrijdingsmonument de
brede trap omhoog. Meteen daarna voor de kerk,
waar u straks nog langs komt, gaat u L
(Eindstraat) over de asfaltweg. (Als u hier R gaat,
dan komt u meteen bij het restaurant de
Pannenkoek).
(Let in deze straat, de oudste straat van Sint
Geertruid (Sint Gieteren) eens op de mooie
gevelbeelden en kruisen.
-Nr. 1-5. Sluitsteen boven voordeur met het jaartal
1760.
-Nr. 9 Maria met kind. Rechts boven onder het dak.
-Nr.28. Kruis met corpus aan de linker zijgevel en
oogstgereedschap hangend muur .
Negeer zijpad rechts omhoog
-Nr.25. Mariabeeld boven in de voorgevel van de
ernaast gelegen stal.
-Nr.44. Aan de linker zijgevel een kruis met corpus
en de tekst INRI.
-Nr. 37. Mariabeeldje boven voordeur.
Aan de 3-sprong gaat u RD (groen/rood) over de
smalle doodlopende asfaltweg, die even verder
een
dalende
veldweg
wordt. Tegenover
laagstamboomgaard gaat u bij bruin bordje van
Staatsbosbeheer L (groen/rood) door het
draaihekje en loopt u via het lange trappenpad
het bospad omlaag. Beneden steekt u via
oversteekplaats de doorgaande weg over en ga
dan R (groen/rood) over het twee richtingen
fietspad omlaag.
(U passeert rechts een Mariakapelletje en de
voormalige kalksteengroeve Moerslag).
Na 200 m aan de 3-sprong bij wegkruis en ANWBwegwijzer gaat u RD (rood) verder over het
fietspad richting Eijsden/Luik.
2. 150 m verder bij trafohuisje (nr. 10 A) en het
alleenstaande huis steekt u via oversteekplaats
de doorgaande weg over en loopt u RD (rood).
Meteen daarna bij zitbank gaat u schuin L
omhoog.
(Hier staan verschillende zitbanken waaronder twee
bijzondere
zitbanken
(lessenaars)
die
op
verschillende plekken staan in de gemeente EijsdenMargraten, de fruitigste gemeente van Nederland).

Loop nu rechts van de picknickbank het bos in en
volg het smalle pad (rood) dat meteen naar links
buigt en een smal dalend pad wordt door en
langs de bosrand met even verder links een
hoogstamboomgaard.
(Het gras kan hier in de zomer over een afstand van
bijna 200 m hoog staan.
Bij nat weer is dat niet prettig. U kunt dan teruglopen
naar de doorgaande weg en ga R verder over het
twee richtingen fietspad. Na 400 m gaat u R naar de
parkeerplaats. Op de parkeerplaats loopt u bij
infobord RD en via klaphekje loopt u het bos in.
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L. Ga nu
verder bij **** in dit punt).
Na 300 m buigt het pad bij draaihekje rechts
omhoog. Boven aan de 3-sprong bij picknickbank
gaat u L (rood) omlaag en volg het pad verder
beneden door het bos. Negeer zijpaadje links
omlaag naar parkeerplaats. (U verlaat hier de rode
route). **** Omhoog lopend gaat u na 200 m aan
de 3-sprong, met links een dalend trappenpad,
RD verder omhoog. Vlak daarna aan de 3-sprong
gaat u L over het smalle paadje.
3. Na 50 m gaat u aan de T-splitsing R (witrood/geel-blauw) omhoog. Vlak daarna aan de 4sprong gaat u L (wit-rood) en volg geruime tijd
het bospad boven door het hellingbos. Na 700 m
gaat u aan de T-splitsing, met links een dalend
trappenpad, R en u passeert meteen links een
zitbank. Aan de Y-splitsing gaat u R (wit-rood)
verder boven door het hellingbos. Na bijna 500 m
gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing RD (witrood).
(30 m verder passeert u rechts de in grond liggende
gedenksteen t. h. a. Leon Heuts 25-04-2015).
Aan de 3-sprong bij zitbank en afvalbak gaat u bij
stalen afsluitboom L (wit-rood) omlaag. Negeer
na 400 m zijpad rechts omhoog.
(Als u hier R omhoog loopt, dan komt u na 50 m bij
de prehistorische vuursteenmijn Rijckholt, een
archeologische wereldmonument.
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 19641972 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),

Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u L het holle
pad omlaag dat een eindje verder naar rechts
buigt.
(Als u na de bocht naar rechts even verder L het
paadje inloopt, dan komt u meteen bij een poel. Bij
de poel ziet u (afhankelijk van jaargetijde) schuin
links, achter de kerk van Oost-Maarland de krijtrotsen
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)).
4. Let op! Meteen voorbij (op grond liggend)
afsluitpaaltje en hoogstamboomgaard en waar
het pad links omlaag buigt, gaat u R omhoog. (U
verlaat hier wit-rode route). Meteen daarna aan de
Y-splitsing gaat u L (rood/zwart) het bredere pad
omhoog dat rechts omhoog buigt. Na bijna 200
m gaat u boven aan de T-splitsing L (rood/zwart)
omlaag. Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u R
(rood/geel/wit-rood) omhoog. Aan de volgende Ysplitsing bij bord “grondwaterbeschermingsgebied” gaat u R (geel/rood) het stenige holle pad
omhoog. Na bijna 100 m verlaat u boven bij
zitbank het bos en volg geruime tijd RD de licht
stijgende veldweg. (U loopt hier aan de rand van
het Plateau van Margraten). Let op! Na 700 m bij
meidoornhagen en 50 m voor rij lindebomen gaat
u bij betonnen paaltje R (geel/rood/blauw) over
het graspad gelegen tussen akkers. (Links ziet u
woningen in Eckelrade).
5. Aan de bosrand bij volgend betonnen perceel
afscheidingspaaltje buigt het graspad naar links
(geel/rood/blauw). Bij volgend betonnen paaltje
en bij paardenweiland, waar aan de rand een
valkennest op paal staat, wordt het graspad een
licht stijgende veldweg. Aan de voorrangsweg bij

wegkruis aan de rand van Sint Geertruid gaat u
scherp R (geel/rood/ bordje “30 km zone”) over
de smalle asfaltweg, die na 100 m naar links
(Achter de Höfkens) buigt. Aan de 3-sprong gaat
u RD. Vlak daarna aan de volgende 3-sprong gaat
u R (rood).
6. Negeer meteen doodlopende rechts en volg RD
(rood/wit) de asfaltweg, die meteen een veldweg
wordt.
(Schuin rechts achter u ziet u bij trafohuisje de
schietpaal met kogelvanger van de schutterij St
Joseph (1811)).
Let op! Na 200 m, vlak voor inrit naar erf van
melkveehouderij, gaat u L (geel/rood/zwart) over
het smalle pad gelegen tussen meidoornheggen.
Aan de asfaltweg gaat u L.
(U komt weer langs de oude, mooie romaanse met
mergelstenen gebouwde Sint-Gertrudiskerk.
Van de oorspronkelijk 11e eeuwse kerk zijn slechts
nog enkele muurresten bewaard gebleven. Rond
1300 is de huidige toren gebouwd en een eeuw later
kwamen het schip en het gotische koor tot stand. In
de 15e eeuw zijn de huidige zijbeuken gebouwd. In
de 16e eeuw werd de aan de zuidoostkant scheef
gebouwde grafkapel van de heren van Libeek
gerealiseerd. Het hoofdaltaar dateert uit 1644
U kunt hier ook via het kerkhof teruglopen. Loop dan
op het kerkhof rechts om de kerk heen waar links
tegen de kerkmuur oude grafstenen staan. Voor de
pastorie gaat u R omlaag. Ga dan verder bij de
volgende zin).
Steek bij het beeld van de schutter via zebrapad
de doorgaande weg over en u komt weer bij het
restaurant waar u binnen of op het terras nog iets
kunt eten en drinken. Rechts gaat u weer terug
naar de parkeerplaats.
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