ROL-route 2. SINT-GEERTRUID 4,3km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze route maakt u een landelijk rondje om Sint-Geertruid. De route heeft wat hoogteverschil maar
dit loopt geleidelijk. U rijdt door mooie holle wegen en over vlakke grindwegen. Neem zelf drinken mee,
aan het eind kunt u wat eten in restaurant De Koekenpan. (Aan het begin, net voor punt 2 loopt de weg wat
omhoog. Als u denkt dat dit te zwaar is volg dan de Julianaweg RD tot de kruising bij punt 2).
Startpunt: Restaurant De Koekenpan, Dorpstraat 33 St.Geertruid. Parkeer op de parkeerplaats aan de
Julianastraat.
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ROL-route 2. SINT-GEERTRUID 4,3km
1. (Met uw gezicht naar de Koekenpan gaat u R door
de Julianastraat). Vanaf de parkeerplaats gaat u R
(Julianastraat). Negeer zijweg rechts. Aan de
kruising bij wegkruis gaat u R (Libekerstraat).
Negeer zijpad links. Neem beneden de eerste weg
L (rood). Aan de 3-sprong gaat u L (zwart/groen)
langs enkele huizen de mooie holle weg omhoog.
(Hier ligt de natuurcamping Heerkuil).
2. Boven aan de ongelijke 4-sprong bij wegkruis,
waterput en zitbank steekt u de voorrangsweg RD
(groen/zwart) over. U rolt het buurtschap
Herkenrade binnen en passeert een mooi
vakwerkhuis. Aan de kruising bij wegkruis L
(Roskuil/groen). Aan de ongelijke 4-sprong bij
wegkruis en zitbank gaat u RD (blauw) de
veldweg in. (Een prima pauzeplekje na 2 km). Aan
de T-splitsing bij zitbank en veldkruis R (blauw).
Vlak daarna aan de 3-sprong L (geel) over de
grindweg langs de fruitplantage. Aan de kruising
met asfaltweg RD (geel) de grindweg volgen.
(Rechts ziet u de kerk in Eckelrade).
3. Aan de schuine kruising van veldwegen RD
(blauw/geel). Meteen daarna aan de 4-sprong
verder RD. Steek bij wegkruis de voorrangsweg
over en rol de smalle asfaltweg in (ZONE30/rood/geel). Negeer zijweg links. Kort daarna
aan de 3-sprong R (rood). Dit wordt een
grindweg.
4. Negeer alle zijpaden en rol door tot aan de 4sprong bij waterpoel, wegkruis, zitbank en
kastanjeboom. (De tekst onder het wegkruis luidt:
“Ga niet zonder groet aan Mij voorbij, het schenkt U
vreugd en maakt U blij). Ga hier L over de
asfaltweg. Aan de T-splitsing L
(Eindstraat (rood/groen). Rol nu RD tot aan de Tsplitsing bij de kerk. (Let in deze straat eens op de
mooie gevelbeelden. Achtereenvolgens passeert u:
1. Huisnr. 37 Mariabeeldje boven voordeur.
2 .Huisnr. 44 Aan de zijgevel een kruis met corpus
en de tekst INRI.

3. Huisnr. 33
Een volledig nieuw opgebouwde
vakwerkboerderij, in authentieke stijl, met
gebruikmaking van oude en nieuwe
bouwmaterialen.
4. Huisnr. 25 Mariabeeld in de voorgevel van de
ernaast gelegen stal.
5. Huisnr. 15 Mariabeeld in de voorgevel van de
garage, die links naast de woning ligt.
6. Huisnr. 28 Kruis met corpus aan de zijgevel.
7. Huisnr. 9
Maria met kind. Rechts boven onder
het pannendak.
8. Huisnr. 1-5 Sluitsteen boven voordeur met de
tekens Jaartal 1760, een kruisje en een
hart, en de letters IHS wat een
veelgebruikte afkorting voor Jesus is. Staat ook vaak
op grafstenen. Het kan ook gelezen
worden als (I)esus (H)ominum (S)alvator,wat
betekent: Jesus, de redder der
mensen.
Hier bijna op het eind van de straat komt u ook langs
de oude, mooie romaanse Sint-Gertrudis kerk. De
oorsprong van het kerkje, opgetrokken uit
mergelsteen, gaat tot de 11e eeuw terug. Iets verder
ziet
u
rechts
de
achterkant
van
het
bevrijdingsmonument met als opschrift; “St. Geertruid
bevrijd 12-13 sept.1944 door 117e reg. 30e U.S.A. inf.
div.”.
U komt aan de T-splitsing voor restaurant De
Koekenpan. (Hier staat het beeldje van de
schietende schutter ter herinnering aan het Zuid
Limburgs schuttersfederatieconcours dat hier in 1992
is gehouden. Links van u hangt op het adres
Burg.Wolfstraat 36 een gietijzeren gevelkruis met een
huilend meisjesfiguur en een corpus. Oorspronkelijk
was dit een grafkruis. Boven de gevel van De
Koekenpan hangt in een nis een Mariabeeld met de
tekst: “O.L.V. Sterre der Zee bid voor ons”). Steek
via het zebrapad de voorrangsweg over en bij De
Koekenpan kunt u nog iets eten of drinken. Ga R
terug naar de parkeerplaats.

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

