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Een vlakke en gemakkelijke wandeling door het Savelsbos en over veldwegen door akkers en weilanden. 
 
 
 
 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,64 km  2.30 uur  33 m  68 m 

 
Startpunt:  Dorpsstraat 1, Eckelrade.  
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(Als u tegenover de zaak het straatje inrijdt (Steenbergerweg) kunt u aan de linkerzijde in de grasberm parkeren. 
Als er geen plaats is kunt u parkeren bij Harmoniezaal Diligentia, Dorpsstraat 48. Ga dan L (Dorpsstraat) de 
doorgaande weg omlaag en ga verder bij **** in punt 1. U kunt ook starten bij de kerk aan het Rosplein (punt1) 
 

 
 

24. ECKELRADE 11,6 km 
 
1. Met uw rug naar huisnr. 1 gaat u L. Meteen 
daarna gaat u L (Dorpsstraat).  Een eind verder 
passeert u links (huisnrs.13-15) de voormalige St. 
Barbara melkfabriek (1916-1953) met het mooie H. 
Barbara beeld.  
 

(U passeert ook nog de  rijksmonumentale panden 
nr. 23 (17e eeuw/1e helft 19e eeuw) en nr. 42 (1854)).  
 

Bij waterput, zitbank  en harmoniezaal Diligentia 
loopt u verder RD omlaag door het langgerekte 
dorp. **** Aan de 3-sprong bij het Rosplein, 
waarop het kunstwerk “Mannen met Paard” staat, 
gaat u L over de klinkerweg. Meteen  daarna gaat 
L de klinkerweg omhoog met rechts de H. 
Bartolomeuskerk.  
 

(Voor de kerk staat een beeldje van een meisje met 
een schooltas met als titel: “Ten dienste van kerk, 

school en gezin”. Het is een herinnering aan de 

zusters de van Barmhartigheid, die hier vanaf 1903 
vanuit hun klooster het onderwijs verzorgden. Bijna 
boven kunt u rechts de Mariakapel in de kerk 
bezoeken. In de kapel heeft u ook een uitzicht op het 
mooie interieur van de kerk. Het oudste deel van de 
kerk stamt uit de 13e eeuw. Het onderste deel van de 
toren dateert uit de 14e eeuw, evenals het gotische 
koor en kapel aan de noordzijde).  
 

Boven buigt het klinkerpad naar rechts.  Op het 
pleintje voor de ingang van de kerk loopt u 
schuin links. Neem nu het pad (tegelpad) en blijft 
dit pad RD volgen. Via trapjes komt u aan een 
asfaltweg. Ga hier R. Aan de ongelijke 4-sprong 
bij wegkruis en kapel met het beeld van St. 
Antonius van Padua gaat u L (rood/Keerestraat).  
 

(Voor u ziet u in de verte de H. Kruisverheffingkerk in 
Cadier en Keer met ernaast de mei-den).  
 

Na 300 m gaat u L (rood) over de veldweg. Aan  
de T-splitsing gaat u L. Aan de volgende T-
splitsing gaat u R. U verlaat het dorp en passeert 
rechts het kerkhof. 
 

(Een eind verder passeert u links het moordkruis van 
Matieu Wijnands. Zie infobord).  
 

Negeer veldweg rechts. 
 

 
2. Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u R (rood) 
over de voorrangsweg. Na 100 m gaat u L (rood) 
over de veldweg. (U passeert het waterpompstation 
van WML). In de bosrand gaat u aan de kruising 
bij afsluitbomen L (rood-wit). 
 

(Deze kruising is lokaal bekend als “de Veer Sjtejn” 
(vier stenen)).  
 

Negeer na 50 m zijpad rechts. 
 

(Als u dit pad circa 50 m inloopt, komt u bij een 
grafheuvel uit de bronstijd, 2100 – 700 v. Chr.).  
 

Bij zitbank buigt het pad naar links. Negeer zijpad 
rechts. Aan de 3-sprong gaat u L omlaag. 
 
3. Steek beneden de brug over en blijf het pad RD 
volgen. Bij grasveldje met picknickbank  gaat u R 
omlaag. (Hier was vroeger de kiezelgroeve 
Rijckholt). Neem nu het eerste bospad L (rood-wit) 
omhoog. Boven aan de bosrand gaat u R. Blijf het 
kronkelende pad langs en door de bosrand 
volgen. 
 
4. Aan de 3-sprong gaat u L verder door de 
bosrand. Aan de  T-splitsing bij bordje 
“Savelsbos” gaat u  L (geel/rood) het holle 
bospad omhoog. Boven verlaat u bij zitbank het 
bos en volg dan circa 700 m de veldweg RD. Bij 
betonnen paaltje gaat u R (geel/blauw/rood) over 
het (gras)pad gelegen tussen akkers. Voor de 
bosrand buigt het pad naar links 
(geel/rood/blauw). Het pad wordt een eindje 
verder een veldweg.  
 

5. Steek bij wegkruis aan de rand van Sint 
Geertruid de voorrangsweg over en loop RD  
(geel/blauw) over de veldweg.  
 

(Als u wilt pauzeren, ga dan hier R over de 
doorgaande weg en na 350 m komt u bij lunchcafé 
Breakaway. Een mooie pauzeplek met terras).  
 

Aan de 4-sprong gaat u RD (geel/blauw). Even 
verder aan de volgende 4-sprong loopt u verder 
RD (geel). 
 

 
6. Aan de volgende 4-sprong gaat u L over de 
smalle asfaltweg, die u 1 km RD volgt. (Voor ziet u 
links de kerk in Eckelrade). Aan de T-splitsing bij 
plaatsnaambord Eckelrade gaat u  R. Aan de 4-
sprong bij veldkruis gaat u L (blauw) over de 
veldweg.  
 

(Even verder ziet u voor u de hoge witte toren van de 
Amerikaanse begraafplaats in Margraten waar 8301 
soldaten begraven liggen).  
 

Aan de Y-splitsing gaat u L (blauw). 
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7. Beneden aan de asfaltweg gaat u R. Meteen 
daarna gaat u  bij wegkruis en zitbank L 
(wit/blauw) over de veldweg, die u geruime tijd 
RD volgt. Aan de 3-sprong bij boomkruisje gaat u 
L (blauw) de smalle asfaltweg omhoog. Negeer 
veldweg rechts. Aan de ongelijke 4-sprong in 
Eckelrade bij voormalig zusterklooster, wegkruis 
en kapel met het beeld van St. Antonius van 
Padua gaat u RD (Linderstraat) met links boven 
de voormalige H. Hart basisschool. Tegenover 

huisnr. 6 gaat u L (rood) de stenen trap omhoog. 
Vlak daarna gaat u R de volgende trap omhoog 
en  ga meteen L over het tegelpad langs het 
speelveldje. Bij huisnr. 23 gaat u R (rood) over de 
brede klinkerweg door de woonwijk Putveld. Aan 
de T-splitsing gaat u L. Aan de 3-sprong gaat u L 
(rood). Aan de T-splitsing bij harmoniezaal 
Diligentia en waterput gaat u R (bauw) omhoog. 
Na 400 m komt u boven  de voorrangsweg rechts 
weer bij het startpunt. 

 

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.   

 

 


