623. EIJSDEN 10,4 km
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Tijdens deze afwisselende en gemakkelijke wandeling met 1 boshelling wandelt u eerst over rustige wegen
in 2,5km naar het dorp Rijckholt. Dan duikt u het Savelsbos in en maakt u een mooie boswandeling tot aan
de camping De Bosrand waar u iets kunt drinken. In het Savelsbos passeert u de vuursteenmijn Rijckholt,
een archeologische wereldmonument. De terugweg gaat langs de bosrand, weilanden en via verrassend
paadje komt u weer van Oost-Maarland.
Startadres: Openbare parkeerplaats tegenover Catharinastraat 9, Eijsden – Oost-Maarland.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,42 km

2.25 uur

74 m

74 m

blz 2 van 3

623. EIJSDEN 10,4 km
1. Staande op de openbare parkeerplaats met uw
rug naar de voorrangsweg gaat u R. Aan de 3sprong bij de parkeerplaats loopt u RD
(Catharinastraat). Vlak daarna aan de 3-sprong
gaat u L (Dorpsstraat). Aan de T-splitsing gaat u L
(Parrestraat). Voor de vervallen rijksmonumentale
carréboerderij (19e eeuw) buigt de weg naar
rechts. Aan de volgende T-splitsing gaat u L
verder door de Parrestraat. Negeer doodlopende
zijweg links. Steek de spoorlijn Maastricht-Luik
over. Vlak daarna aan de 4-sprong bij wegkruis
gaat u R. Aan de T-splitsing bij Mariakapel,
wegkruis en zitbank gaat u L. Een eindje verder
loopt u onder het autowegviaduct door.
(Een eindje verder passeert u het bijzondere huis
genaamd ’t Jachthuis uit 1900 (nr.3). Dit voormalige
jachthuis maakte deel uit van het achterliggende
kasteel).
Aan de 3-sprong bij zitbank en stenen wegkruis
gaat u R (Kasteelstraat).
(Als u hier de grote parkeerplaats oploopt, als de
poort open is, dan heeft u mooi zicht op 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. Eind zeventiende eeuw werd tegen de
vijftiende-eeuwse toren een woonvleugel gebouwd.
De beide haakse vleugels werden tussen 1703 en
1735 opgetrokken).
Aan de 3-sprong in Rijckholt gaat u RD
(Kasteelstraat). (Hier heeft u rechts ook mooi uitzicht
op het kasteel). Negeer zijwegen. Boven steekt u
schuin rechts de doorgaande weg over en loop
bij hoekhuis (nr.1) van mergel en steen (2e helft
18e
eeuw/1e
helft
19e
eeuw)
RD
(Steenstraat/geel/zwart) omhoog. Aan de 3sprong RD. Aan de 4-sprong bij grote eik
“Julianaboom”, wegkruis en de in 2009 in ere
herstelde waterpomp gaat u RD over de veldweg.
2. Aan de Y-splitsing bij zitbank gaat u R verder
omhoog. Negeer zijpaadje rechts. Aan de 3sprong in het Savelsbos gaat u bij ijzeren paaltje
R (zwart/rood) omhoog met links van u de
bosrand en rechts een weiland.
(Boven passeert u een zitbank met mooi uitzicht
over het Maasdal o.a. op de Sint Pietersberg) .
Voorbij poel buigt het pad naar links en wordt een
stijgend bospad.
(Bij poel ziet u 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).
Boven aan de 3-sprong, met een boom in het
midden, gaat u L omhoog. Aan de volgende 3sprong gaat u R en u komt 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 19641972 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).
Bij de eerste zitbank gaat u R omlaag Beneden
aan de T-splitsing gaat u L (zwart). Na circa 500
m gaat u aan de T-splitsing voorbij afsluitboom
en bij zitbank R (geel/rood/zwart) omlaag.
(Na 50 m passeert u links de in de grond liggende de
gedenksteen aan Leon Heuts ϯ 25-4-2015).
Aan de Y-splitsing gaat u L (rood). Negeer na 500
m zijpad scherp rechts omlaag Voorbij zitbank en
bij rechts gelegen lang dalend trappenpad buigt
het pad haaks naar links (rood). Volg het pad 700
m RD boven door het bos. Aan de 4-sprong gaat
u R (zwart) omlaag. Negeer zijpaadje links.
(Bijna beneden passeert u rechts het stenen
ongevalskruis van de 13 jarige Hubert Wetzels, die
hier bij een jachtongeval om het leven kwam).
3. Beneden vlak voor de doorgaande weg gaat u
R (rood/zwart) door het klaphek en volg pad langs
en door de bosrand.
(Als u wilt pauzeren, dan kunt u hier naar eetcafé De
Bosrand lopen (300m). Steek hier dan de
doorgaande weg en bruggetje over en ga L over het
pad parallel aan de deze weg. Bij wegkruis gaat u
verder RD).
Negeer bij afsluitboom zijpad links en negeer ook
een eind verder bij zitbank lang trappenpad
rechts omhoog. Aan de 3-sprong bij volgende
zitbank gaat u L omlaag. Het pad wordt een smal
paadje en bij regenwaterbuffer een breed
graspad. Aan de smalle asfaltweg (fietspad) gaat
u R. Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u L over
de veldweg, die een asfaltweg wordt.

Aan de voorrangsweg gaat u L over het fietspad
omlaag. Negeer zijweg links omhoog en loop
onder het viaduct door. Steek boven aan de Tsplitsing de voorrangsweg over en ga L over het
fietspad richting Eijsden/Luik.
4. Na 300 m gaat u R over de veldweg, die bij de
voormalige
kantine
van
de
voormalige
voetbalclub Oranje Boys (1950-2018) een
asfaltweg wordt.
(Voor u ziet u weer de mergelrotsen bij de sluis van
Ternaaien (België) aan het Albertkanaal).
Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de 3-sprong gaat
u R. Vlak daarna aan de T-splitsing bij wegkruis
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gaat u L en u steekt weer de spoorlijn MaastrichtLuik over. Op het bedrijventerrein neemt u de
eerste weg R (Zoerbeemden). Let op! Vlak daarna
gaat u L (Schietkelderweg) over de smallere
asfaltweg. Aan de kruising bij garage gaat u RD
(groen). Vlak daarna aan de kruising van
veldwegen gaat u verder RD (groen). De veldweg
wordt later een smal pad.
(Voor u ziet u de H. Jozef erk (1927) in OostMaarland).
Aan de T-splitsing voor doornheg gaat u L. Aan
de asfaltweg gaat u R. Aan de 3-sprong RD en u
komt weer bij de parkeerplaats waar het beeldje
van de sjötter van Oêsj-Moarant staat.
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