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Deze wandeling voert u door de prachtige hellingbossen van het Savelsbos en langs fraaie panorama's.  U 
passeert het dorp Eckelrade waar u kunt pauzeren bij Fienile-Di-Cecile.  Er staan enkele zitbanken 
onderweg. 
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,11 km  2.50 uur  82 m  107 m 
 
 

 
 

Startadres: Café De Kwizzenjèr,  Rijksweg 9a, Gronsveld.  (Nabij de grote rotonde is een parkeerplaats). 
 

 
 

45. GRONSVELD 12,1 km 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u R en loop 
meteen weer R (Kampweg) richting St. 
Geertruid/Mheer. Negeer twee zijwegen rechts. 
Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u L 
(Keerderweg). U passeert de sporthal ’t 
Vroendel. Neem nu de eerste veldweg R (geel). 
Aan de 4-sprong, met links een boomkruis, gaat u 
R (geel) over de veldweg, die later een smal pad 
wordt.  
 

(Een eindje verder ziet u links de hooggelegen 
boswachterswoning “Huis de Beuk. uit 1848. De 
woning is door enkele leden van de jagersvereniging 
prachtig opgeknapt).  
 

Aan de Y-splitsing bij de met mergelblokken 
gebouwde schapenstal gaat u L met links nog 
steeds de afrastering. Even verder loopt u bij 
begroeide poel met rotsstenen RD over het pad 
door de bosrand van het Savelsbos met links van 
u een mooie helling met kalkgrasland, die 
regelmatig door Mergellandschapen wordt 
begraasd. Aan de 4-sprong gaat u RD.  Aan de T-
splitsing gaat u R (groen). Vlak daarna aan de 
brede bosweg gaat u L (geel/rood/groen). (Hier 
staat rechts een zitbank).    
 

2. Negeer zijpaden en volg circa 1,5 km deze 
bosweg/veldweg RD.  
 

(Bij het verlaten van het bos kan na regenval op de 
veldweg veel water staan. Ga dan bij bordje over 
geelbuikvuurpad L door het klaphek. Ga dan meteen 
R en loop RD het weiland parallel aan de rechts 
gelegen veldweg. Ga door het volgende klaphek en 
loop verder over de veldweg. Aan de veldweg 
passeert u vlak voor links staande zitbank rechts een 
aangelegde poel, die bestemd is voor de 
voortplanting van de zeldzame geelbuikvuurpad).  
 

Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u L 
(Keerestraat/rood-wit) over de asfaltweg. Na 50 m, 
waar de asfaltweg links omhoog buigt, loopt u RD 
(rood-wit) het bospad omhoog. Na 30 m gaat u R 
(rood-wit) door het klaphek. Blijf dit pad door en 
langs de bosrand geruime tijd RD volgen. Negeer 
trappenpad links omhoog en rechts omlaag.   
 

3. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R (geel) 
over het graspad gelegen tussen afrasteringen. 
Aan de smalle asfaltweg gaat u L (geel) die 
meteen daarna bij uitstroom van 
regenwaterbuffer een veldweg wordt  Aan de T-
splitsing gaat u R (wit) over de smalle rustige 
asfaltweg, die u bijna 1 km RD blijft volgen.  
 

(U passeert meteen links de herinneringsbank aan 
Mia en Jacques Claessens).  
 

Aan de T-splitsing bij zitbank en boomkruisje 
gaat u R (blauw) omhoog. Negeer zijpad rechts.   
   
4. In Eckelrade gaat u aan de ongelijke 4-sprong 
bij wegkruis en kapel met het beeld van St. 
Antonius van Padua L (Klompenstraat). 
 

(U passeert de H. Bartolomeuskerk  De mergeltoren 
stamt uit de 14e eeuw. Een ander gedeelte uit 1717. 
Als u de klinkerweg links langs de kerk omhoog loopt, 
dan kunt u boven aan de zijkant de Mariakapel in de 
kerk bezoeken. In de kapel heeft u ook een uitzicht 
op het mooie interieur van de kerk Voor de kerk staat 
een beeldje van een meisje met een schooltas met 

als titel: “Ten dienste van kerk, school en gezin. Het 
is een herinnering aan de zusters de la Misericorde, 
die hier jarenlang vanuit hun klooster het onderwijs 
verzorgden”).  
 

Aan de T-splitsing aan het Rosplein gaat u R 
(rood/blauw) omhoog richting St. Geertruid. 
Negeer bij zitbank, waterput en zaal van harmonie 
Diligentia zijweg rechts omhoog. 
 

(Een eind verder passeert u rechts (huisnrs.13-15) de 
voormalige St. Barbara melkfabriek (1916) met het 
mooie H. Barbara beeld).  
 

5. Boven aan de kruising bij muurkruis en 
voorrangsweg gaat u RD (blauw).  
 
 

Het rechts staand 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” voor het eerst 
genoemd in 1233. Toen de zoon van de toenmalige 
bewoner van de hoeve, de  Oostenrijkse generaal 
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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 zijpad links en blijf de veldweg nog circa 
700 m RD volgen. Bij zitbank loopt via het holle 
pad het bos in. Aan de T-splitsing in het bos gaat 
u R (rood-wit) en volg het pad boven door het 
hellingbos (Savelsbos). 
   
6. Aan de 3-sprong gaat u R (rood-wit) met even 
rechts van u een weiland. Volg nu geruime tijd dit 
pad boven door het bos.  Het pad loopt even 
langs een weiland en aan de Y-splitsing gaat u L 
(witorood) omlaag het bos in over een pad met 
hoge beuken. Beneden aan de T-splitsing gaat u 
R (rood-wit) omhoog. Een eindje verder passeert 
u een klein grasveldje met picknickbank.  
 

(Hier was vroeger de kiezelgroeve Rijckholt).  
 

Blijf het pad volgen en u komt aan een brug over 
een diepe grubbe (natuurlijke waterloop). Loop 
over de brug en volg het pad omhoog. Boven aan 
de Y-splitsing gaat u R. Negeer zijpad links. 
 

7. Bij zitbank buigt het pad naar rechts. Negeer 
zijpad links.  
 

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

Aan de kruising bij afsluitbomen gaat u RD. 
 

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

Negeer zijpad links en loop RD (rood/groen).  Aan 
de ongelijke 4-sprong bij zitbank loopt u verder 
RD (rood/groen) omlaag.  Steek beneden de 
voorrangsweg over en loop bij volgende stalen 
afsluitboom RD over het bospad dat meteen recht 
omhoog buigt.  
 

(Na 100 m passeert u rechts (even tussen de 
mergelwanden doorlopen) het geologisch monument 
“kalksteengroeve Trichterberg”).  
 

Omhoog lopend buigt het pad na 250 m naar 
links. Negeer vlak daarna boven zijpad links en 
volg RD het pad dat een eindje verder naar links 
buigt.  
 
8. Aan de 3-sprong loopt u RD het bospad door 
de beukenlaan omlaag. Negeer zijpaden. Beneden 
aan de 4-sprong gaat u RD/schuin L over het pad 
dat even verder een hol dalend bospad wordt. 150 
m verder bij twee draaihekjes verlaat u het bos en 
volgt u RD het dalende pad dat meteen daarna 
naar links buigt.   
 

(Waar het pad naar links buigt, heeft u rechts bij 
weilanden  mooi zicht op een mergelwand en “Huis 
de Beuk”). 
 

Bij breed stalen hek gaat u door het draaihekje en  
loop RD de veldweg omlaag. Aan de 
voorrangsweg gaat R over het fietspad omlaag.  
Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u RD (groen) 
over het trottoir langs de voorrangsweg omlaag. 
Negeer alle zijwegen en loop RD terug naar het 
café, de sponsor van de wandeling, waar u 
binnen of op het terras nog iets kunt eten of 
drinken. U kunt er ook lekker ijs  krijgen.

 

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.   


