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Tijdens dit bosrijke rondje Savelsbos, loopt u eerst via trappenpad en steil bospad door het Savelsbos 
omhoog, maar dat is dan ook de enige klim van betekenis in deze route. U wandelt geruime tijd door het 
Savelsbos en ter hoogte van het dorp Rijckholt wandelt u over mooie veldwegen. Via bospaadjes loopt u 
onder langs het Savelsbos terug. Behalve de klim aan het begin is het een makkelijke wandeling.   
 

Startadres: Eetcafé De Bosrand,  Moerslag 4,  Sint-Geertruid. Tel: 043-4098371.  
Dagelijks open vanaf 10.00 uur. Winterseizoen op dinsdag gesloten.   Parkeer op de parkeerplaats, als deze 
vol is kunt u links het weiland in rijden. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

5,76 km  1,25 uur  65 m  83 m 
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1485. SINT-GEERTRUID 5,8 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
R over het tweerichtingen fietspad. Na 100 m gaat 
u bij huisnr. 6 L en via ijzeren klaphek loopt u via 
trappenpaden het bospad, door het Savelsbos 
omhoog. Aan de T-splitsing, einde tweede 
trappenpad, gaat u L omhoog. Vlak daarna aan de 
3-sprong gaat u R verder omhoog. 50 m verder 
gaat u boven aan de T-splitsing bij zitbank L. 
Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u RD (wit-
rood) en volgt u geruime tijd het bospad boven 
door het hellingbos. Negeer zijpaadjes. Na 700 m 
gaat u aan de T-splitsing, met links een dalend 
trappenpad, R en u passeert meteen links een 
zitbank. Aan de Y-splitsing gaat u R (wit-rood) 
verder boven door het hellingbos. Na bijna 500 m  
gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing  RD (wit-
rood).     
 

(30 m verder passeert u rechts, de in grond liggende  
gedenksteen t. h. a. Leon Heuts 25-04-2015).  
 

2. Aan de 3-sprong bij zitbank en afvalbak gaat u 
bij stalen afsluitboom L (wit-rood) omlaag en volg 
het pad verder boven door het hellingbos.  
Negeer na 400 m zijpad rechts omhoog.  
 

(Als u hier R omhoog loopt, komt u na 50 m bij de 
prehistorische vuursteenmijn Rijckholt, een  
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), 
 

Vlak daarna aan de T-splitsing, met boom in het 
midden, gaat u L het holle pad omlaag dat een 
eindje verder naar rechts buigt.  
 

(Als u na de bocht naar rechts even verder L het 
paadje inloopt, komt u meteen bij een poel. Bij poel 
ziet u (afhankelijk van jaargetijde) schuin links achter 
de kerk van Oost-Maarland  de krijtrotsen 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).   
 

Let op! Aan het einde van de  
hoogstamboomgaard en meteen voorbij (op 
grond liggend) afsluitpaaltje negeert u zijpaden 
rechts omhoog en volgt u het dalende pad dat 
links (wit-rood) omlaag buigt. Ruim 50 m verder 
verlaat u het bos en volgt u RD het dalende pad, 
later veldweg, gelegen tussen afrastering/ 
meidoornhagen. 300 m verder gaat u meteen 
voorbij links staand ijzeren hek L over het smalle 
pad met rechts een meidoornhaag en links 
afrastering van weiland/waterwingebied, waarin 
een waterpomphuisje staat. 150 m verder voorbij 
volgend ijzeren hek volgt u RD de veldweg, die 
eindje verder links omlaag buigt. 
 

(Voor u ziet u het voormalige zusterklooster Huize 
Immaculata (1912-2002) dat aan de rand van het 
plaatsje Rijckholt staat).  
 

Aan de 3-sprong bij veldkruis, gaat u L over de 
veldweg. Negeer doodlopende veldweg links.   
 

3. Aan de T-splitsing, met links de volgende 
doodlopende veldweg,  gaat u R omlaag.  Aan de 
smalle asfaltweg/fietspad gaat u L.  Na 250 m gaat 
u aan de 4-sprong bij wegkruis L over de 
veldweg, die na 150 m voorbij uitstroom van 
regenwaterbuffer en bord “waterwingebied” en 
bij instroom van regenwaterbuffer, een stijgende 
bosweg wordt, waarin een grote dassenburcht is 
gelegen.  Aan de Y-splitsing gaat u R, het holle 
pad omhoog.  Boven aan de 3-sprong gaat u R. 
Aan de volgende 3-sprong gaat u R omlaag.  Aan 
de omgekeerde Y-splitsing bij zitbank gaat u RD 
en even verder loopt u langs de bosrand. Negeer  
na 400 m bij zitbank links het lange steile 
trappenpad omhoog, mogelijk het langste bos- 
trappenpad van Limburg.  
 

(De langste en hoogste trap van Nederland (8 treden 
meer dan de Domtoren in Utrecht) is de 508 treden 
tellende brede trap bij de overdekte indoorskibaan 
Snow World in Landgraaf, die gelegen is op de 
helling van de Wilhelminaberg, de voormalige 
steenberg van de Staatsmijn Wilhelmina).   
 

Negeer bij afsluitboom zijpad rechts. Aan het 
einde van het pad gaat u door het klaphek en 
steekt u R de doorgaande weg en fietspad over 
en ga L over het grindpad met links het fietspad.  
Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u RD. Na  
150 m komt u weer bij Eetcafé De Bosrand, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het leuke terras nog iets kunt eten of drinken. 
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
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