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Een prachtige route met hellingen door leuke dorpjes en over heuvelflanken met mooie uitzichten. In het 
Savelsbos passeert u de vuursteenmijn Rijckholt (een archeologisch wereldmonument). Bij eetcafé de 
Bosrand, met leuk terras, kunt u pauzeren. 
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Startpunt:  Dorpsstraat 1, Eckelrade.  
 
(Als u tegenover dit pand 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 punt1  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 15,76 km  3.40 uur  58 m  127 m 
 

 
 

76. ECKELRADE 15,8 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 
melkfabriek Sint Barbara (1915 -1953) met het 
mooie H. Barbarabeeld.   
 

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

Negeer bij waterput, zitbank, harmoniezaal 
Diligentia en het leuke voormalig boerderijtje (nr. 
46/even op afstand bekijken) zijweg links omhoog  
en loop verder RD omlaag door het langgerekte 
dorp. **** Aan de 3-sprong bij het Rosplein, 
waarop het kunstwerk “Mannen met Paard” staat, 
gaat u RD  omlaag richting Margraten. 
 

(U passeert enkele typische Limburgse boerderijen 
en de  ambachtelijke stroopstokerij van Mart en Maria 
Vandewall, Dorpsstraat 140 (zaterdag geopend)).  
 

Voorbij huisnr. 148 gaat u bij groot bijzonder 
wegkruis R (Schampeljoensteeg). Aan de 3-
sprong gaat u R. Volg nu 1 km de smalle 
asfaltweg gelegen tussen weilanden en akkers.  
 

(Recht voor u ziet u in de verte de torenspits van de 
Sint Gertrudiskerk in St. Geertruid).  
 

Aan de 4-sprong bij zitbanken gaat u RD (blauw) 
en u loopt de bebouwde kom van Sint Geertruid 
binnen. Negeer zijwegen.  
 

2. Na 250 m aan de kruising (2e kruising) bij groot 
wegkruis gaat u L (Schoolstraat/geel/groen/ 
rood/blauw).  
 

(Als u hier R de Dorpstraat inloopt, dan komt u na 
250 m bij het lunchacfé Breakaway waar u heerlijk 
kunt lunchen. Open wo. t/m zon vanaf 10.00 uur).  
 

(De route volgend passeert u meteen tegenover 
huisnr. 6 en bij zebrapad links Het voormalig 
gemeentehuis (1882-1957). 
.  

Aan de kruising bij de basisschool Sint Gertrudis 
gaat u bij verbodsbord RD (blauw/groen/rood/ 
geel) over de smalle asfaltweg. Aan de ongelijke 
4-sprong bij wegkruis en zitbank gaat u R (groen) 
omlaag en u loopt de buurtschap Herkenrade 
binnen. Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u RD 

(zwart) de smalle asfaltweg omhoog, die na 100 m 
bij “houten” huis een dalende (holle) veldweg 
wordt, die u geruime tijd RD volgt. Negeer 
zijpaden. Na 900 m gaat u aan de asfaltweg R. 
Steek na 400 m beneden bij ANWB-wegwijzer, 
wegkruis en zitbank de voorrangsweg over en 
loop RD (Trichterweg/rood) over de veldweg.  
 

3. Na ruim 300 m gaat u voorbij gele 
leidingpaaltjes van de Gasunie bij zitbank het 
holle pad R (rood/geel-rood) door de bosstrook 
omlaag en meteen links passeert u een grote 
dassenburcht. Negeer zijpaden Na 500 m voorbij 
de ingang van camping de Heerkuil waar je 
“eenvoudig en actief” kunt kamperen, gaat u aan 
de 3-sprong RD (rood/geel-rood) over de smalle 
asfaltweg. Aan de T-splitsing gaat u L. Meteen 
daarna gaat u R (zwart) over de veldweg, die u 
geruime tijd volgt door het glooiende landschap. 
 

4. Na 900 m gaat u boven aan de 4-sprong bij 
boerderij en wegkruis in de buurtschap Libeek  R 
(groen/zwart/geel-rood) over de asfaltweg. Na 400 
m gaat u aan de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer, 
wegkruis en zitbank gaat u L. Meteen  daarna 
gaat u R (blauw/zwart) de veldweg omlaag. Vlak 
daarna aan de Y-splitsing gaat u R 
(blauw/zwart/geel-rood) omlaag. Let op! Na 100 m 
gaat u R (blauw/zwart) het mooie pad langs en 
door de bosstrook omlaag. Na 600 m gaat  u 
beneden voorbij klaphekje L (blauw/zwart) over 
het twee richtingenfietspad langs de doorgaande 
weg.  
 

(Na 100 m passeert u eetcafé de Bosrand, een 
mooie pauzeplek met terras).  
Loop RD over het klinker- grindpad. Negeer bij 
wegkruis zijweg links en loop verder RD over het 
grindpad.  
 

5. Steek 100 m verder R de doorgaande weg over 
en ga R (zwart) het bospad omhoog.   
 

(Na 20 m passeert u links het herinneringskruis van 
Hubert Wetzels, die hier bij een jachtongeval om het 
leven kwam).  
 

Negeer na 400 m omhoog lopen bospad rechts 
omlaag. 50 m verder aan de 4-sprong gaat u 
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scherp L (wit-rood) en volg nu 700 m dit pad 
boven door het bos. Bij links gelegen lang dalend 
trappenpad buigt het pad naar rechts (rood/wit-
rood) en u passeert meteen een zitbank.  Aan de 
3-sprong gaat u R (rood/wit-rood). Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
(rood/geel/zwart). 
 

(Na 40 m passeert u rechts de in de grond gelegen 
gedenksteen aan Leon Heuts ϯ25-4-2015).  
 

6. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L 
(rood/zwart/wit-rood) langs de afsluitboom 
omlaag.  Let op! Na 500 m bij zwart 
wandelmarkeringspaaltje gaat u R het smalle 
bospad omhoog.  Boven komt u bij de 
prehistorische vuursteenmijn Rijckholt 
(archeologische wereldmonument.  
 

(Hier staan 2 zitbanken en een kunstwerk. In 1883 
ontdekte de Belgische archeoloog Marcel de Puydt 
deze prehistorische vuursteenmijn. Vanaf ongeveer 
4200 tot 2650 voor Christus werd hier vuursteen 
gewonnen. De vuursteen werd gebruikt om wapens 
en gebruiksvoorwerpen van te maken. Van 1964-
1972 hebben  vrijwilligers onder de leiding van de 
Limburgse geoloog Werner Felder gewerkt aan de 
ontginning/blootlegging van deze mijn, die bestaat uit 
een gang van 128 m en circa 80 zijgangen. Het is de 
best onderzochte en gedocumenteerde 
vuursteenmijn ter wereld.  Voor meer info en 
openingstijden zie infobord. Zeker eens bezoeken),  
 

Ga hier L. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong L 
omlaag. Aan de 3-sprong, met boom in het 
midden, gaat u RD (rood) het holle pad omlaag. 
Het pad buigt naar rechts en dan passeert u links  
een poel.  
 

(Bij poel ziet u (afhankelijk van jaargetijde) schuin 
links, achter de kerk van Oost Maarland  de 
mergelrotsen bij de sluis van Ternaaien aan het 
Albertkanaal. Rechts heeft u mooi uitzicht over 
Maastricht).  
 

Even verder passeert u rechts een zitbank.   
 

(Hier heeft u mooi uitzicht over het Maasdal o.a.  op 
de St. Pietersberg).  
 

Aan het einde van de boomgaard en meteen 
voorbij ijzeren paaltje, waar het pad links omlaag 
buigt,  gaat u R omhoog. Meteen daarna gaat u L 
(rood/zwart) het breder pad omhoog dat naar 
rechts buigt en een eindje verder een steil 

stijgend pad wordt. Boven aan de T-splitsing gaat 
u L (rood/wit-rood). Vlak daarna aan de Y-
splitsing gaat u R (rood/geel/wit-rood) omhoog.  
 

7.  Boven aan de Y-splitsing gaat u L (wit-rood) (U 
verlaat hier de gele en rode route). Aan de volgende 
Y-splitsing bij weiland gaat u L omlaag. Beneden 
aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u R omhoog 
met links van u een grubbe (natuurlijke watergang). 
Aan de 3-sprong gaat u L verder omhoog. Boven 
passeert u een klein grasveldje met picknickbank. 
(Hier was vroeger de kiezelgroeve Rijckholt). Blijf 
het pad RD volgen. Negeer zijpaadje rechts 
omhoog.  
 

8. Vlak daarna steekt u via de houten brug een 
diepe grubbe over en volg het pad dat links 
omhoog buigt. Boven aan de Y-splitsing gaat u R 
over het brede pad. Aan de 3-sprong RD. Na 100 
m buigt het brede pad bij zitbank naar rechts. 
Negeer zijpad links.  
 

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

Meteen daarna aan de kruising bij afsluitbomen 
gaat u R (rood) over de veldweg en u verlaat het 
Savelsbos.  
 

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

U passeert het pompstation Eckelrade van de 
Water Maatschappij Limburg. Steek voorzichtig 
de  doorgaande weg over en ga R over het 
fietspad. Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u L 
(Linderweg/rood). Negeer veldweg links.  
 

(Even  verder passeert u rechts  het moordkruis van 
Matieu Wijnands. Zie infobordje)  
 

U loopt voorbij de begraafplaats Eckelrade weer 
binnen. Negeer bij wegkruis veldweg links. 
Tegenover huisnr. 6 gaat u R (rood) de stenen 
trap omhoog. Vlak daarna gaat u R de volgende 
trap omhoog en  ga meteen L over het tegelpad 
met links een speelveldje en de voormalige H. 
Hart basisschool. 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 aan 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. 

 


