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Een leuke korte en gemakkelijke boswandeling met één pittige klim door het Savelsbos naar Eckelrade. 
 

 
 
Startpunt: Fienile – Di – Cecile, Dorpsstraat 1, Eckelrade. Tel: 06-48446544.  Maandag en dinsdag gesloten. 
Wo-vr van 10.00 tot 18.00 uur, za van 10.00 tot 17.00 uur, zo van 11.00 tot 16.00 uur (t/m sept).  
 
(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 verder bij **** in punt 1 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,10 km  1.55 uur  73 m  89 m 

 
 
 
 

  

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://www.fienile-di-cecile.nl/


 

 
 

65. ECKELRADE 8,1 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u L. Meteen 
daarna gaat u weer L (Dorpsstraat).   
 

(200 m 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)).  
 

Na 400 m **** gaat u bij waterput, zitbank  en 
harmoniezaal Diligentia L (Putstraat) omhoog. 
Volg de hele route de rode paaltjes, die soms 
slecht te zien zijn en begin 2023 bij het invoeren 
van wandelknooppunten weggehaald worden. 
Aan de 3-sprong gaat u RD. Vlak daarna aan de 
volgende 3-sprong gaat u R. Aan het einde van 
deze weg gaat u L over het tegelpad.  
 

(U kunt hier rechts naar de H. Bartholomeuskerk 
lopen, waarvan de mergeltoren uit de 14e eeuw 
stamt. Via de inpandige Mariakapel, die u via de zij 
ingang kunt bezoeken, heeft u zicht op het mooie 
interieur van de kerk).  
 

Bij speeltuintje en zitbank loopt u de trap omlaag. 
Beneden gaat u L over de asfaltweg.  Negeer bij 
wegkruis zijweg rechts. U verlaat het dorp en 
passeert het kerkhof.  
 

(400 m verder passeert u links het moordkruis van 
Matieu Wijnands uit Eckelrade. Zie infobord. Hij werd 
hier op 7 maart 1859 tijdens de kermis in Eckelrade 
vermoord door Frans Brouwers, notariszoon uit 
Gronsveld. Reden onenigheid over een meisje. Hij 
kreeg slechts één jaar gevangenisstraf). 
 

Negeer veldweg rechts.  
 

2. Steek bij wegkruis de voorrangsweg  
(Eckelraderweg) over en ga R over het fietspad. 
Na 150 m gaat u L over de veldweg en u passeert 
links het waterpompstation van WML. In de 
bosrand van het Savelsbos gaat u aan de 
kruising bij afsluitbomen RD de (holle) grindweg 
omlaag.  
 

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

Als u hier aan de kruising L omhoog gaat en na 30 m 
R gaat, dan komt u na circa 50 m bij een grafheuvel 
uit de bronstijd, 2100 – 700 v. Chr.).  
 

Na bijna 100 m gaat u bij afsluitboom R en u komt 
bij het geologisch monument “grindgroeve 
Savelsbos”. Ga in de groeve bij infobord L het  
trappenpad omhoog. Boven aan de trap gaat u R 
en loop dan  om de groeve heen. Aan de 3-sprong 
bij dikke beuk gaat u R met rechts de groeve.  
Aan de 4-sprong gaat u RD over het bospad 
richting bosrand. Aan de T-splitsing gaat u L. 
Negeer zijpaden en loop  RD omlaag.  

3. Steek beneden voorzichtig de voorrangsweg 
over en loop bij volgende stalen afsluitboom RD 
over het bospad dat meteen rechts omhoog 
buigt.  
 

(Na 100 m passeert u rechts (even tussen de 
mergelwanden doorlopen) het geologisch monument 
“kalksteengroeve Trichterberg”).  
 

Omhoog lopend buigt het pad na 250 m naar 
links. Negeer meteen daarna boven zijpad links 
en volg RD het pad dat na bijna 100 m links 
omlaag buigt. Meteen daarna aan de 3-sprong 
loopt u RD het bospad door de beukenlaan 
omlaag. Negeer zijpaden. Beneden aan de 4-
sprong gaat u RD/schuin L over het pad dat even 
verder een hol dalend bospad wordt. 150 m 
verder bij twee draaihekjes verlaat u het 
Savelsbos en volgt u RD het dalende pad dat vlak 
daarna naar links buigt.   
 

(Waar het pad naar links buigt, heeft u rechts bij 
weilanden mooi zicht op een mergelwand en “Huis de 
Beuk”, de voormalige boswachterswoning (1848)). 
 

Bij breed stalen hek gaat u door het draaihekje en  
loop RD de veldweg omlaag. Aan de doorgaande 
weg bij zitbank gaat R over het fietspad omlaag. 
 

(Let goed op dalende fietsers. U kunt ook even aan 
de andere kant  van de doorgaande weg het fietspad 
omlaag lopen).  
 

4. Na 200 m gaat u in Gronsveld aan de 4-sprong 
bij wegkruis, fietsknooppunt 73 en voormalig café  
bij verbodsbord R over de smalle asfaltweg, die 
meteen daarna een veldweg wordt die u geruime 
tijd RD volgt door de mooie natuur. Negeer 
zijpaden.  
 

(Na 500 m ziet u beneden een links op grasveld 
staande met mergelblokken gebouwde/ 
gerestaureerde  schapenstal.   
 

Hier heeft u links boven weer mooi zicht op de witte  
boswachterswoning (1848) en de grotten/groeves. 
Deze groeves zijn ontstaan door het winnen van o.a. 
mergelstenen voor het bouwen van woningen).    
 

Na bijna 1 km gaat u aan de ongelijke 4-sprong bij 
zitbank RD (wit-rood/rood/geel/groen) over de 
bosweg. Ruim 300 m verder voor ingang/klaphek 
van boomgaard/weiland gaat u aan de grote 3-
sprong bij bruin bordje van  “Staatsbosbeheer” R 
het bospad omhoog  Na 100 m gaat u aan de 
volgende 3-sprong L/RD het bospad  omhoog dat 
een smal stijgend hol pad wordt.  
 

5. Na 400 m verlaat u boven, na trappen en bij 
links staand draaihekje, het bos en loopt u verder 
RD over het smalle pad gelegen tussen 
afrasteringen.  



(U kunt hier ook L door het draaihekje gaan en dan R 
door het smalle weiland omhoog lopen dat u via 
volgende draaihekje verlaat. Ga dan verder bij **** in 
dit punt).   
 

50 m verder gaat u aan de 3-sprong bij zitbank L 
het graspad, gelegen tussen afrasteringen, 
omhoog **** Boven gaat u R over de licht 
stijgende veldweg met even verder voor u in de 
verte de kerktorenspits van de Bartholomeuskerk 
in Eckelrade.   
 

(100 m verder ziet u, afhankelijk van beplanting 
akker, links in de verte de kerktoren in Cadier en 
Keer).  
 

4. Na 600 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing 
R. Vlak daarna aan de 3-sprong aan de rand van 
Eckelrade gaat u  L over de veldweg.  
 

(Een eind verder ziet u voor u de hoge rechthoekige 
witte toren van de Amerikaanse begraafplaats in 
Margraten, waar 8301 soldaten voornamelijk 
Amerikanen, begraven liggen die gesneuveld zijn 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zeker eens 
bezoeken).  
 

Aan de asfaltweg gaat u R. Na 300 m gaat u in 
Eckelrade aan de ongelijke 4-sprong bij het 
voormalig klooster (1903) van de Zusters van 
Barmhartigheid, wegkruis en het beeld van de H. 
Antonius van Padua RD (Klompenstraat) met 
rechts de voormalige H. Hart basisschool.   
Voorbij de grote rijksmonumentale carréhoeve 
(nr.19/2e helft 18e eeuw) met muurkruis en voorbij 
de Bartholomeuskerk gaat u aan de T-splitsing R 
(Dorpsstraat) door het lang gerekte dorp omhoog.  
 

(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 vanaf 1903 vanuit 
hun klooster het onderwijs verzorgden.  
 

Hier aan het Rosplein staat bij picknickbank het  
kleine kunstwerk “Mannen met Paard”. 
 

Hier aan de T-splitsing ziet u voor u de 
(vakwerk)hoeve (nr. 74/1735) en een voormalig 
café/winkeltje (nr. 72) 
 

De route volgend passeert u de rijksmonumentale 
panden nr. 68 (19e eeuw), nr. 51 (1e helft 19e eeuw) 
en nr. 64  (2e helft 19e eeuw)).   
 

Negeer na 150 m bij waterput zijweg rechts 
omhoog. Na 400 m komt boven aan de 
voorrangsweg rechts weer bij de leuke 
cadeaushop Fienile – De – Cecile, de sponsor van 
deze wandeling waar u kunt afsluiten met koffie 
en gebak. De uitbaatster verneemt graag wat u 
van de wandeling vindt.  
 

(Hier aan de overkant van de doorgaande weg 
staand witte gebouwtje waarop het muurkruis hangt 
is een kapel, die gebouwd is rond 1745-1750. Ze 
maakt deel uit van  Hoeve Hemersbach (1748).  
 

Toen de zoon van de toenmalige bewoner van de 
hoeve, de  Oostenrijkse generaal Conrardus von 
Gramlich, ernstig ziek was, beloofde de generaal een 
kapel te bouwen als zijn kind beter zou worden. Zijn 
zoon werd beter en de kapel werd gebouwd. De 
kapel is helaas niet te bezichtigen). 
 

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.   


