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Deze wandeling met 1 lange helling gaat over veldwegen naar St. Geertruid waar u kunt pauzeren bij
restaurant De Koekepan. U doorkruist tweemaal het mooie Savelsbos.
Startpunt: Eetcafé Riekelt Rijksweg 184, Rijckholt. Tegenover het eetcafé is een grote parkeerplaats.

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

9,19 km

2.10 uur

80 m

80 m

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.

blz 2 van 2

172. RIJCKHOLT 9,2 km
1. Met uw rug naar het café gaat u R. Vlak daarna
aan de kruising gaat u RD.

Aan de ongelijke 4-sprong gaat u R
(Kasteelstraat) omlaag. Neem nu de eerste weg L
(De Bounamstraat).

de 3-sprong gaat u R (geel/rood/Achter de
Höfkens). Aan de volgende 3-sprong gaat u RD
en even verder buigt de weg naar rechts en wordt
een smalle asfaltweg. Steek bij wegkruis de
doorgaande weg over en loop RD (geel/blauw)
over de veldweg met rechts een woonwijk. Aan
de ongelijke 4-sprong bij enkele perenbomen
gaat u L het (gras)pad omlaag. Vlak daarna aan
de T-splitsing bij veldkruis gaat u L over de
veldweg, die later een asfaltweg wordt. (Schuin
rechts voor u ziet u de kerk van Eckelrade)

(Rechts ziet u Kasteel Rijckholt. Het oudste gedeelte
stamt uit de twaalfde eeuw. In 1489 werd het kasteel
bij een bestorming zwaar beschadigd, maar gelijk
daarop weer herbouwd. De vorm van het huidig
kasteel dateert uit begin achttiende eeuw).

5. Bij wegkruis steekt u weer de doorgaande weg
over en gaat u R over het optische fietspad. Aan
de kruising bij muurkruis gaat u L (blauw) over de
veldweg.

(U passeert 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).

De weg buigt naar links en heet nu ’t Greuntsje.
Let op! Tegenover huisnr. 6 gaat u R over de
veldweg. Negeer zijpaden en blijf de veldweg RD
volgen, die later naar links buigt en dan parallel
aan de autoweg Maastricht-Luik loopt. (Voor u ziet
u de kerk van Oost-Maarland)
2. Steek bij de oprit naar de autoweg de
voorrangsweg RD over en neem rechts van de
ANWB-wegwijzer de smalle asfaltweg, die even
verder een veldweg wordt. Steek bij wegkruis de
smalle asfaltweg (fietspad) over en loop RD (geel)
over de veldweg. Aan de Y-splitsing gaat u R.
Volg de mooie holle weg omhoog. Boven aan de
T-splitsing gaat u L (geel) verder omhoog. Aan de
omgekeerde
Y-splitsing
gaat
u
RD
(geel/rood/zwart).
3. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD (geel).
Volg nu de brede veldweg geruime tijd langs
enkele grote laagstamboomgaarden. Aan de
kruising bij zitbank en wegkruis gaat u L
(geel/zwart) over de veldweg. Let op! Meteen
voorbij inrit van melkveehouderij gaat u R
(zwart/rood/geel) over het smalle pad gelegen
tussen twee doornhagen. Aan de asfaltweg in het
oudste gedeelte van Sint Geertruid (Sint Gieteren)
gaat u L.
(U passeert de oude, mooie romaanse SintGertrudiskerk. De oorsprong van het kerkje,
opgetrokken uit mergelsteen, gaat tot de 11e eeuw
terug).
Aan de doorgaande weg gaat u L langs het beeld
van de schietende schutter (Hier ligt restaurant De
Koekepan waar u kunt pauzeren). Volg even de
doorgaande weg RD (geel).
4. Na 150 m gaat u L (geel/Nieuwe Hofstraat). Aan

(Het witte gebouwtje waarop het muurkruis hangt is
een kapel, die gebouwd is rond 1745-1750. Ze maakt
deel uit van de naastgelegen monumentale
carréboerderij “Hoeve Hemersbach”, die voor het
eerst in 1233 is. genoemd 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. Deze kapel is helaas niet te
bezichtigen).
Negeer zijpaden en volg geruime tijd de veldweg
RD tot de bosrand. Via een holle weg loopt u het
Savelsbos in. Aan de T-splitsing in het bos gaat u
R (rood-wit). Aan de 3-sprong gaat u R (rood-wit)
boven langs de bosrand. Blijf het pad langs en
door de bosrand RD volgen. Een eind verder
buigt het pad links (rood-wit) omlaag het bos in.
6. Beneden aan de T-splitsing gaat u L verder
omlaag. (U loopt nu links van een grubbe (natuurlijke
waterloop)). Negeer zijpad links en loop RD (geelblauw). U passeert een groene afsluitboom en
loop RD langs de bosrand. Aan de ongelijke 4sprong met twee graspaden en bij twee
draaihekjes (stegelkes), gaat u RD. Aan de
kruising van veldwegen RD. Aan de T-splitsing bij
de kapel van O.L. Vrouw van Toevlucht gaat u L
over de smalle asfaltweg (fietspad). Aan de 4sprong bij stenen wegkruis gaat u R
(Brandwegske).
(Aardigheidje: wanneer de inwoners van Rijckholt
vroeger kiespijn hadden, kwamen ze bij dit wegkruis
bidden).
U komt weer bij het leuke eetcafé waar u binnen
of op het (overdekte) terras nog iets kunt eten en
drinken.

