256. SINT-GEERTRUID 9,2 km
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blz 2 van 3
Deze wandeling met lichte hellingen gaat over veldwegen en rustige wegen. Via hol pad loopt u omhoog
naar Libeek. Via veldwegen/paden loopt via Herkenrade en de rand van Sint Geertruid via het Savelsbos
terug naar het starpunt waar het goed toeven is.
Startadres: Eetcafé De Bosrand, Moerslag 4, Sint-Geertruid. Tel: 043-4098371.
Dagelijks open vanaf 10.00 uur. Parkeer op de parkeerplaats, als deze vol is kunt u links het weiland in rijden.
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256. SINT-GEERTRUID 9,2 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats en het café
gaat u R langs de doorgaande weg. Na 100 m,
meteen voorbij het eerste woonhuis (no.6), gaat
u R (blauw/zwart) het pad omhoog. Volg nu via
klaphek dit mooi holle pad door de bosstrook
omhoog. Na 700 m gaat u boven aan de Tsplitsing L (blauw/zwart) de veldweg omhoog.
Aan de 3-sprong gaat u L verder omhoog. Meteen
daarna aan de asfaltweg gaat u L. Meteen daarna
aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u R
omhoog richting Libeek.
(Even verder ziet u links boven het bos de kerktoren
van de St. Gertrudiskerk Sint Geertruid waarvan het
oudste gedeelte uit de 11e eeuw stamt).
Na 400 m gaat u aan de 4-sprong bij wegkruis in
de buurtschap Libeek R (groen) de veldweg,
gelegen tussen meidoornhagen, omhoog.
2. Aan de T-splitsing gaat u L (groen/19).
(Hier heeft u rondom mooi uitzicht. Even verder
passeert u grenspaal no. 27 met het jaartal 1843. U
loopt hier precies op de grens van Nederland en
België.
Aan de hele Belgisch-Nederlandse grens (458 km)
werden ingevolge het traktaat van Maastricht van 8
aug. 1843 grenspalen geplaatst. De afpaling van de
grens begint met grenspaal nummer 1 op het
Drielandenpunt in Vaals en eindigt met grenspaal
nummer 369 in het Zwin in Zeeuws-Vlaanderen.
Elke paal is voorzien van de Belgische Leeuw aan de
Belgische zijde en de Nederlandse Leeuw met
zwaard en pijlen aan de andere kant).
Aan de kruising bij zitbank, boomkruis en grote
linde genaamd Huuskesboom gaat u RD
(rood/groen).
(De linde is als markeringsboom op de toenmalige
grens tussen het Graafschap Dalhem en het Land
van Valkenburg, de huidige grens tussen Nederland
en België. geplaatst De boom is geplant in de 2e

helft van de 18e eeuw en werd gebruikt
als spijkerboom, een boom waaraan het volksgeloof
geneeskrachtige werking toeschreef. Door het slaan
van een spijker of nagel werd genezing
afgedwongen.
De naam van de linde verwijst naar een huisje
(huuske) dat hier vroeger stond).
Negeer bij houten schuur doodlopende veldweg
rechts.
(Hier passeert u het import gasstation (Fluxys) ‘s
Gravenvoeren (België)).
Aan de smalle asfaltweg gaat u R.
(Hier ziet u voor u Hoeve Libeek, een grote
kasteelachtige carréhoeve, waarvan de oudste delen
uit de 13e eeuw stammen. Deze hoeve kende een
kasteel als voorganger).
Na 200 m gaat u beneden meteen voorbij ingang
van het gasexportstation Libeek (Gasunie) L
(groen/zwart) over het pad.
(Vanaf 1966 wordt hier aardgas vanuit Slochteren
naar België uitgevoerd. Later is hier nog aardgas
vanuit Noorwegen bijgekomen).
3. Blijf dit pad, dat na 200 m een mooi hol dalend
pad door de bosstrook wordt, RD volgen. Na 700
gaat u beneden aan de T-splitsing R (rood) over
de veldweg. Negeer meteen zijpad rechts omhoog
en loop RD (rood) over het pad. Boven aan de Tsplitsing bij zitbank gaat u L (rood) langs de gele
gasleidingpaaltjes de brede veldweg omhoog. Let
op! Vlak voor de voorrangsweg bij zitbank gaat u
L (rood) over het smalle pad langs de akker. (U
loopt nu parallel aan de doorgaande weg). Beneden
gaat u L over het fietspad. (Pas op voor dalende
fietsers). Na 50 m steekt u voorzichtig de
doorgaande weg over en loopt u bij veerooster en
inlaat van regenwaterbuffer via houten klaphek
RD over het brede pad.

(U loopt hier door de Herkenradergrubbe. Na veel
regenval kunt u het beste over het graspad langs de
links staande afrastering lopen).
Aan de 4-sprong voorbij volgende veerooster en
klaphek gaat u L (zwart) de (holle) veldweg
omhoog, die na ruim 600 m boven in de
buurtschap Herkenrade bij “houten” huis een
dalende smalle asfaltweg wordt.
4. Aan de kruising bij wegkruis gaat u RD
(Roskuil) de smalle asfaltweg omhoog. Aan de
ongelijke 4-sprong bij wegkruis en zitbank gaat u
RD (blauw) de veldweg omhoog. Aan de Tsplitsing bij zitbank en veldkruis gaat u R (blauw).
(Voor u in de verte ziet u de witte toren op de grote
Amerikaanse begraafplaats in Margraten, waar 8301
soldaten liggen begraven en die u zekers eens moet
bezoeken).
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L met
rechts een akker. Steek de smalle asfaltweg over
en loop bij verbodsbord RD. Negeer zijwegen en
blijf de grind- veldweg RD volgen met na bijna
200 m links de bebouwde rand van Sint Geertruid.
(Rechts ziet u de Bartholomeuskerk in Eckelrade
waarvan het oudste deel uit de 13e eeuw stamt).
Na 300 m steekt u de doorgaande weg over en
loopt u bij wegkruis en bordje “Zone 30” over de
smalle asfaltweg, die na 100 m naar links (Achter
de Höfkens) buigt.
5. Aan de 3-sprong gaat u RD. Vlak daarna aan de
volgende 3-sprong gaat u R. Negeer meteen
doodlopende rechts en volg RD (rood/wit) de
asfaltweg, die meteen een veldweg wordt. Negeer
,bij inrit van melkveehouderij, smal pad links
gelegen tussen hagen en loop RD (geel/zwart).

blz 3 van 3
(U kunt hier naar restaurant De Koekenpan lopen
(250 m). Ga dan hier L het smalle pad in en ga aan
het einde L over de asfaltweg. Tegenover de kerk ligt
het restaurant).
Aan de kruising bij zitbank, waterpoel
en
bijzonder wegkruis gaat u L over de smalle
asfaltweg. Aan de T-splitsing (Eindstraat) gaat u
R over de smalle doodlopende asfaltweg, die
even verder een dalende veldweg wordt. Via
draaihekje loopt u
via het trappenpad
(groen/rood) het bospad omlaag. Beneden steekt
u de doorgaande weg over en ga dan R over het
fietspad.
(U passeert rechts een Mariakapelletje en de
voormalige kalksteengroeve Moerslag).
Aan de 3-sprong bij wegkruis en ANWBwegwijzer gaat u RD over het fietspad richting
Eijsden/Luik).
6. Na 150 m bij het alleenstaande huis (huisnr. 10)
gaat u R (rood) en steek vervolgens RD de kleine
parkeerplaats over. Let op! Loop dan schuin links
tussen de zitbank en picknickbank door.
(Hier staan verschillende zitbanken waaronder twee
bijzondere
zitbanken
(lessenaars)
die
op
verschillende plekken staan in de gemeente EijsdenMargraten, de fruitigste gemeente van Nederland).
Volg nu het pad (rood) beneden langs en door de
bosrand met links een weiland.
Na 300 m
passeert u een picknickbank en loop dan RD
(rood) over het bospad beneden door het bos.
Even verder wordt het pad een stijgend bospad.
Negeer draaihekje naar parkeerplaats en loop RD.
(U verlaat hier de rode route). Aan de 3-sprong gaat
u L het trappenpad omlaag. Steek beneden na
klaphek de doorgaande weg over en ga R terug
naar het leuke eetcafé waar u binnen of op het
leuke terras nog iets kunt eten en drinken.
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