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Een echte pittige boswandeling met hellingen door het Savelsbos. U   komt langs  een voormalige 
boswachterswoning,  de voormalige kalksteengroeve Trichterberg, de Henkeput en de vuursteenmijn,  die 
een archeologisch wereldmonument is. .Via Rijckholt loopt u weer terug. 
 

 
 
Startadres: Café De Kwizzenjèr,  Rijksweg 9a te Gronsveld. (U kunt parkeren tegenover het eetcafé bij 
Tuincentrum Gronsveld). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,69 km  2.30 uur  75 m  152 m 
 

 
 

92. GRONSVELD 10,7 km 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u R en ga dan 
meteen weer R (Kampweg) en loop over het 
trottoir langs de doorgaande weg omhoog 
richting Sint Geertruid/Mheer. Negeer twee 
zijwegen rechts. Aan de 4-sprong bij wegkruis 
gaat u L (Keerderweg). U passeert sporthal ’t 
Vroendel. Aan de Y-sprong gaat u R (geel) over 
de veldweg. Aan de 4-sprong bij boomkruis gaat 
u RD (geel) omhoog. Vlak daarna aan de Y-
splitsing gaat u R (groen) de veldweg omhoog. U 
passeert een afsluitboom en u loopt een eind 
verder het bos in. Negeer twee zijpaden  links.   
 

2. Voorbij infobord komt u via klaphek bij Huis de 
Beuk de voormalige boswachterswoning uit 1848. 
(Hier staat een zitbank, een genietplekje met prachtig 
uitzicht). Volg nu het mooie pad, dat later een 
dalend pad wordt, via klaphekjes RD (groen).  
 

(Links passeert u een groeve, een voormalige 
champignonkwekerij).  
 

Beneden aan de 3-sprong vóór greppel/nauwe 
doorgang  gaat u L (groen) Negeer bij volgende 
nauwe doorgang zijpad scherp rechts omlaag. 
Vlak daarna aan de brede veldweg/bospad gaat u 
R. Meteen daarna gaat u bij zitbank L (twee 
voetstappen) het (holle) pad omhoog. Volg nu 
enige tijd de wandeling genaamd D’n Driej 
(ommetje) waarvan de twee voetstappen het 
symbool zijn.  
 

3. Even verder gaat u bij draaihekje (stegeke) R 
en loop dan tussen de kersenbomen schuin links 
langs de punt van het bos door de 
boomgaard/weiland omhoog richting klaphek aan 
de bosrand. Ga door dit  klaphek en volg het 
bospad omhoog.  Boven aan de 3-sprong bij 
trappenpad gaat u R het smalle bospad omlaag.  
Waar het pad langs de bosrand loopt, heeft u 
rechts mooi uitzicht op de hooggelegen 
boswachterswoning “Huis de Beuk” (1848), waar 
u zojuist langs bent gelopen.  
 
 

(Bij zitbank heeft u mooi uitzicht vanaf links. op o.a. 
beneden op de St. Martinuskerk in Gronsveld, de Sint 
Pietersberg  en in de verte op Maastricht o.a. op de 
bijna 80 m hoge rode kerktoren van de Sint Jan aan 
het Vrijthof).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD. Aan de 4-sprong, met 
links een prachtige beukenlaan, gaat u RD steil 
omhoog. (U verlaat hier de wandeling genaamd D’n 
Driej waarvan de twee voetstappen het symbool zijn).  
Na 100 gaat u boven aan de 3-sprong L over het 
licht stijgende pad. Negeer zijpad rechts omlaag.  
 

4. Boven aan de T-splitsing gaat u R (rood/groen) 
over het pad dat meteen daarna naar rechts buigt 
en een mooi hol dalend pad wordt.  
 

(Bijna beneden, bij enkele grote stenen, passeert u 
links (even tussen de mergelwanden doorlopen) het 
geologisch monument genaamd kalksteengroeve 
Trichterberg. Zie infobord in de groeve).  
 

Steek voorzichtig de voorrangsweg over en loop 
bij afsluitboom  (rood/groen) het bospad omhoog. 
Bijna boven gaat u aan de ongelijke 4-sprong bij 
zitbank R. Negeer zijpad links omhoog. Aan de Y-
splitsing gaat u R omlaag. Beneden aan de T-
splitsing bij afsluitboom gaat u L omhoog.  
 

(Even verder passeert u links een afgesloten 
mergelgroeve. Bijna boven kunt u bij afsluitboom L  
naar het geologisch monument “grindgroeve 
Savelsbos” lopen. Zie infobord in groeve. In de 
groeve staat een  picknickbank en zitbank).  
 

5. Boven aan de kruising aan de bosrand bij 
afsluitbomen gaat u R (rood-wit). Negeer na 30 m 
zijpad rechts.  
 

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

 

Negeer meteen zijpaadje rechts omlaag. Aan de 
T-splitsing gaat u R (rood-wit) omlaag  
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Beneden steekt u via brug een diepe grubbe 
(natuurlijke waterafvoer) over. Negeer zijpaadje 
links omhoog.    
 

6. Een eindje verder passeert u links de 
voormalige kiezelgroeve Rijckholt waar u R 
omlaag gaat.  
 

(Hier op het grasveld staat een picknickbank en 
zitbank).   
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (rood-wit) verder 
omlaag met rechts beneden nog steeds de diepe 
grubbe. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
scherp L (geel-blauw) omhoog. Boven aan de 3-
sprong bij weiland gaat u R (rood-wit). Aan de 
volgende 3-sprong bij bord “waterwingebied” 
gaat u R (geel/rood/wit-rood) omlaag. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u L (rood/wit-
rood/geel-blauw). Vlak daarna gaat u L (rood-wit) 
het pad omhoog. Boven buigt het pad naar 
rechts.  
 

7. Bij de omheinde 12 m diepe mysterieuze 
Henkeput (zie infobord). Volgt u het bospad RD 
(rood-wit) steil omlaag. Beneden aan de ongelijke 
4–sprong gaat u RD. Meteen daarna gaat u aan de 
3-sprong bij ijzeren paaltje RD (rood-
wit/rood/zwart). omhoog met links van u de 
bosrand en rechts een weiland.   
 

(Boven bij zitbank heeft u 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).  
 

Boven aan de 3-sprong, met een boom in het 
midden, gaat u L omhoog. Aan de volgende 3-
sprong 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 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). 
 

Bij de eerste zitbank gaat u R omlaag Beneden 
aan de T-splitsing gaat u L (zwart).  Bij zitbank 
buigt het pad naar links. Na 150 m gaat u aan de 
3-sprong R (rood-wit) omlaag. 

8. 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 R (geel/zwart) omlaag. 
Beneden aan de 3-sprong gaat u R  (geel)  het 
holle pad omlaag. (Bijna aan het einde van de holle 
bosweg passeert u een grote dassenburcht). Bij 
instroom van regenwaterbuffer verlaat u het 
Savelsbos 
 

9. Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u R 
(geel/groen/zwart) over de smalle asfaltweg 
(fietspad).  Negeer veldwegen en na circa 500 m 
loopt u  bij kloostermuur Rijckholt binnen.  
 

(Achter deze kloostermuur ligt het grote bijzondere 
kerkhof van de Zusters Onder de Bogen. De zusters 
liggen met drieën in een graf. In een van de graven 
ligt de zus van Godfried Bomans. 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.  
 

Aan de 4-sprong bij grote eik (“Julianaboom” 
(1909), wegkruis en de in 2009 in ere herstelde 
waterpomp gaat u RD.  Aan de volgende 4-sprong 
bij stenen wegkruis en Maria “kapelletje” aan 
muur woning loopt u verder RD.  
 

(Aardigheidje: wanneer de inwoners van Rijckholt 
vroeger kiespijn hadden, kwamen ze bij dit wegkruis 
bidden. Als u hier L (Brandwegske) gaat, dan komt u 
bij Eetkaffee Riekelt, een leuke pauzeplek).  
 

Blijf nu 1,3 km deze smalle asfaltweg RD volgen.  
 

(Na 250 m passeert u de kapel van O.L. Vrouw van 
Toevlucht, die lokaal bekend staat als de kapel in de 
Sjêchelder. Ze in 1960 gebouwd n.a.v. de 75 jarige 
aanwezigheid van Dominicanen in Rijckholt. Ruim 
400 m verder passeert u links het kerkhof van 
Gronsveld. Vlak daarna kunt u L via poortje het  
Europapark binnenlopen waarin enkele unieke 
bomen staan).  
 

Aan het einde van de smalle asfaltweg gaat u aan 
de 3-sprong R de brede asfaltweg omhoog. 
Meteen daarna gaat u bij wegkruis L (groen) over 
het trottoir langs de voorrangsweg omlaag. 
Negeer zijwegen en na 750 m komt weer bij het 
café, de sponsor van de wandeling, waar u nog 
iets kunt eten of drinken of een lekker ijsje kunt 
eten. 

 

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.   


