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Een gemakkelijke wandeling met 2 hellingen door het mooie Savelsbos naar St. Geertruid waar u kunt 
pauzeren bij lunchcafé Breakaway. U kunt ook pauzeren bij eetcafé de Bosrand (met leuk terras).  
 
Startpunt: Eetcafé Riekelt , Rijksweg 184, Rijckholt.  
 
Tegenover het café is een grote parkeerplaats.  Ingang aan de straat genaamd Brandwegske.  
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 7,42 km  1.45 uur  87 m  94m 

 

 
 

 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.riekelt.nl/
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132. RIJCKHOLT 7,4 km 
 
1. Met uw rug naar het eetcafé steekt u de 
doorgaande weg over en loopt u RD 
(Brandwegske/geel/zwart/groen) langs het 
tankstation omhoog.  
 

(Aan het begin van het Brandwegske staat links het 
beeldje genaamd de  Sjnuffelèr van de 
carnavalsvereniging).  
 

Aan de 4-sprong bij stenen wegkruis gaat u RD 
(zwart/geel) over de veldweg.  
 

(Aardigheidje: wanneer de inwoners van Rijckholt 
vroeger kiespijn hadden, kwamen ze bij dit wegkruis 
bidden).  
 

Waar de licht stijgende veldweg naar links buigt, 
loopt u RD (zwart/geel) over het smalle pad 
gelegen tussen twee afrasteringen. Aan de T-
splitsing gaat u L (zwart/geel) de holle weg 
omhoog, die bij breed ijzeren hek een smal 
stijgend hol pad wordt. Negeer zijpad links. 
Negeer volgend zijpad links en dan buigt het pad 
nabij links gelegen afgesloten grot en bij zitbank 
naar rechts.   
 

2. Aan de T-splitsing gaat u L (geel/rood) 
omhoog.  Aan de Y-splitsing gaat u R (geel/rood) 
het holle pad omhoog. Boven verlaat u bij zitbank 
het Savelsbos en volg dan 700 m de licht 
stijgende veldweg RD. Bij betonnen paaltje gaat u 
R (geel/blauw/rood) over het (gras)pad gelegen 
tussen akkers.  
 

(Hier aan de veldweg ziet u voor u de kerktoren van 
Bartholomeuskerk Eckelrade, waarvan het oudste 
gedeelte uit 13e eeuw stamt. U loopt hierover het 
Plateau van Margraten).    
 

3. Voor de bosrand buigt het pad naar links 
(geel/rood/blauw). Het pad wordt een eindje 
verder een veldweg. (Links ziet u woningen in 
Eckelrade). Aan de voorrangsweg in Sint 
Geertruid gaat u bij wegkruis scherp R 
(geel/rood/wit/30 km zone) over de smalle 
asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat  u RD (Achter de 
Höfkens). Aan de volgende 3-sprong gaat u R 
(rood/wit). Negeer meteen doodlopende asfaltweg 
rechts en loop RD (rood) over de veldweg.  
 

(Links ziet u (afhankelijk van jaargetijde) het mooie 
uit mergelstenen opgetrokken Gertrudis kerkje 
waarvan de kerktoren uit rond 1300 dateert).    
 

Negeer vlak voor inrit naar erf melkveebedrijf het 
smalle pad links.  
 

(Als u hier L  (geel/rood/zwart) het pad gelegen 
tussen twee doornheggen inloopt en bij de asfaltweg 
L door de oude kern van Sint Geertruid  gaat, dan 
komt u bij lunchcafé Breakaway, een leuke 

pauzeplek.. Circa 350 m Open wo. t/m zon. vanaf 
10.00 uur).   
 

4.   Aan de 4-sprong bij poel, zitbank en wegkruis 
loopt u RD (zwart) over de veldweg, die u 1 km 
RD volgt. Negeer na 500 m draaihekje links. 500 
meter verder, bijna aan het eind van de bosrand 
en waar de veldweg naar rechts buigt, gaat u L 
(zwart) het bospad door het Savelsbos omlaag. 
 

5. Negeer zijpaden en loop RD (zwart) het bospad 
omlaag.  
 

(Bijna beneden passeert u het ongevalskruis van 
Hubert Wetzels, die hier bij een jachtongeval om het 
leven kwam).  
 

Beneden vóór de doorgaande weg gaat u R 
(rood/zwart) door het klaphekje en volg het pad 
langs en door de bosrand.  
 

(Wilt u pauzeren, steek dan het bruggetje en de  
doorgaande weg over en ga L over het twee 
richtingen fietspad. Na 300 m komt u bij eetcafé De 
Bosrand (met leuk terras)).  
 

Negeer bij afsluitboom zijpad links en negeer ook 
een eindje verder bij zitbank lang trappenpad 
rechts omhoog.   
 

6. Aan de 3-sprong bij de volgende zitbank gaat u 
RD (zwart) omhoog. Boven aan de T-splitsing 
gaat u L (zwart) omlaag. Aan de Y-splitsing gaat u 
L (geel) omlaag.  
 

(Bijna aan het einde van de holle bosweg passeert u 
een grote dassenburcht).  
 

Bij instroom van regenwaterbuffer verlaat u het 
Savelsbos. Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u R 
(zwart/geel/groen) over de smalle asfaltweg. 
 

7. Negeer veldwegen en na circa 500 m loopt u  
bij kloostermuur Rijckholt binnen.  
 

(Achter deze klosstermuur ligt het grote bijzonder 
kerkhof van de Zusters Onder de Bogen. De zusters 
liggen met drieën in een graf. Mogelijk is de grote 
poort open (even proberen) en dan ziet u rechts het 
kerkhof).  
 

Negeer bij ingang van voormalig klooster zijweg 
rechts.  
 

(Dit klooster is in 1912 gebouwd door de Franse 
slotzusters Dominicanessen. Het klooster heette toen 
Val Sainte Marie (Mariadal). Van 1923 tot 2003 was 
het klooster in het bezit van de Zusters onder de 
Bogen en heette Klooster Huize Immaculata. Vanaf 
2003 heeft het voormalige klooster diverse andere 
functies gehad.  
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Aan de 4-sprong bij grote eik “Julianaboom”, 
wegkruis en de in 2009 in ere herstelde 
waterpomp gaat u L (Steenstraat) omlaag. Aan de 
3-sprong gaat u RD. Aan de doorgaande weg gaat 
u R. Negeer meteen zijweg links omlaag.  
 

(Even verder passeert u links het kerkje O.L.V. 
Onbevlekt Ontvangen (1882). Het kerkje was 

oorspronkelijk de kapel van het klooster van de 
Franse paters Dominicanen. Rechts naast de kerk 
ligt een bijzonder kerkhof).  
 

U komt weer bij het leuke eetcafé Riekelt, de 
sponsor van de wandeling, waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten en drinken. 

 

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.   

 


