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Tijdens deze route rolt u over een grindweggetje en dan maakt u een mooie tocht door het Savelsbos. De 
terugweg gaat langs mooie laagstamboomgaarden en weilanden. Er zit weinig hoogteverschil in de route, 
in het bos wel even opletten op boomstronken.  Aan het eind kunt u een fijn terras. 
 

 
 
Startpunt: Lunchcafé Breakaway,  Dorpstraat 33, St. Geertruid.  Tel: 043-4084081.  Geopend: Woensdag t/m 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.     Parkeer op de grote parkeerplaats aan de Julianaweg nr. 7.  
 

 
 
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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://break-away.cc/
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ROL-route 21. SINT-GEERTRUID 4,9km 
 
1. Met uw rug naar de ingang steekt u via het 
zebrapad de doorgaande weg over en ga L. Ga nu 
schuin R (zwart/groen/geel/Eindstraat) de weg in 
met rechts van u de kerkmuur. U rolt nu door het 
oude gedeelte (beschermd dorpsgezicht) van Sint 
Geertruid. Het dorp is in de 11e eeuw gesticht 
vanuit de toenmalige heerlijkheid Breust 
(Eijsden). Het heette toen dan ook “Breust op den 
Berg”. 
 
(Let in deze straat ook eens op de mooie 
gevelbeelden en kruisen. 
 
-Nr. 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, hetgeen 
betekent: Jesus, de redder der mensen. 
-Nr. 9 Maria met kind. Rechts boven onder het dak. 
-Nr.28.  Kruis met corpus aan de linker zijgevel. 
-Nr.15. Mariabeeld in de voorgevel van de garage, 
die links naast de woning ligt. (Inrit rechts van 
huisnr.13). 
-Nr.25. Mariabeeld in de voorgevel van de ernaast 
gelegen stal. 
-Nr. 33.   Een volledig nieuw opgebouwde vakwerk- 
boerderij, in authentieke stijl, met gebruikmaking van 
oude en nieuwe bouwmaterialen. 
-Nr.44.   Aan de linker zijgevel een kruis met corpus 
 en  de  tekst INRI. 
-Nr. 37.  Mariabeeldje boven voordeur. 
 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R over de 
smalle asfaltweg Aan de 4-sprong bij wegkruis, 
zitbank en waterpoel gaat u L over de grindweg. 
(Links ligt hier een laagstamboomgaard Even verder 
passeert u links een hoogstamboomgaard. Zie voor 
meer info laatste alinea).  Volg geruime tijd deze 
weg, waarvan een klein stukje iets moeilijker te 
berijden is. Zodra u bij het bos komt (voor 
laagstamboomgaard), gaat u het eerste bospad L 
(zwart) omlaag.  Negeer meteen zijpaadje links. 
Aan de 4-sprong gaat u R (geel/blauw/wit-rood) 
over het bospad.  Volg geruime tijd dit bospad en 
let goed op de boomstronken.  (Het Savelsbos is 
een 6 km lange, vaak smalle gordel van 
hellingbossen op de (vaak steile) oostelijke Maasdal 
helling oostelijk en zuidoostelijk van Maastricht. Het 
Savelsbos is gelegen tussen Maastricht, Cadier en 
Keer, Gronsveld, Eckelrade, Sint Geertruid, Moerslag 

en Rijckholt. Het bos is onderverdeeld in het 
Eijsderbos, het Rijkholterbos, de Riesenberg en het 
eigenlijke Savelsbos). 
 
2. Bij trappenpad buigt het pad naar rechts 
(rood). (Hier staat een zitbank, een mooie pauzeplek 
na 2,4 km).  Aan de Y-splitsing gaat u R (rood).  
Aan de 3-sprong met boom in het midden gaat u 
RD (rood/geel).  Aan de volgende 3-sprong bij 
zitbank gaat u RD (geel) over de veldweg. De weg 
gaat licht omhoog, maar is goed begaanbaar.  
Volg geruime tijd de veldweg RD en u passeert 
een grote laagstamboomgaard. Aan de 4-sprong 
bij wegkruis, zitbank en waterpoel gaat u nu L 
(zwart/geel) over de veldweg 
 
3. Negeer zijpad rechts. (Schuin links voor u ziet u 
de schietboom en kogelvanger van schutterij St. 
Joseph (1811)). Aan de asfaltweg negeert u 
doodlopende veldweg links. Meteen daarna aan 
de 3-sprong in Sint Geertruid gaat u R (Nieuwe 
Hofstraat/geel).  Aan de voorrangsweg gaat u R. 
Bij het beeld van de schietende schutter kunt u 
bij huisnr. 42 ook nog even het brede klinkerpad 
omhoog gaan. U kunt dan een rondje maken rond 
de rijksmonumentale mooie romaanse Sint 
Gertrudis kerk. De oorsprong van het kerkje, 
opgetrokken uit mergelsteen, gaat terug tot de 
11e eeuw. Steek via het zebrapad weer de 
voorrangsweg over en u bent weer bij het 
lunchcafé Breakaway waar u nog iets kunt eten of 
drinken. 
 
De laagstamboomgaard is de vervanger van de 
hoogstamboomgaard. Het grote voordeel van deze 
boomgaarden is het makkelijker onderhoud en het 
feit dat het fruit gemakkelijk geplukt kan worden. 
M.a.w. men kan concurrerender werken. De 
hoogstamboomgaard en Zuid-Limburg zijn echter 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze waren tot de 
jaren zestig van de vorige eeuw beeldbepalend voor 
het Zuid Limburgse landschap met name in de 
huidige gemeente Eijsden-Margraten. De fruitbomen 
met een stam van circa twee meter hoogte leverden 
fruit, maar in de boomgarden kon tevens vee onder 
de bomen grazen.  Door o.a. rooipremies werden 
veel hoogstamboomgarden opgeruimd. Sinds 1989 
zet IKL zich in voor het herstel en de uitbreiding van 
de karakteristieke Limburgse hoogstamboom-
gaarden. Dit gebeurt o.a. door de aanleg van 
compleet nieuwe boomgaard. 
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