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Tijdens deze heuvelachtige wandeling door o.a. het hellingbos Savelsbos wandelt u langs de bosrand met 
mooie uitzichten over het Maasdal. Dan loopt u door het bos omhoog en passeert de prehistorisch 
vuursteenmijn Rijckholt, waar 6000 jaar geleden vuursteen werd gewonnen. Dan wandelt u aan de rand van 
het  Plateau van Margraten via veldweg naar de rand van Geertruid. Via o.a. veldwegen loopt u weer naar 
het Savelsbos en u passeert de kalksteengroeve Trichterberg. Na een flinke klim naar de Trichterberg komt 
u bij de boswachterswoning, waar u schitterend panorama heeft. Omlaag lopend komt weer bij het 
sportcafé waar u binnen of op het terras iets kunt nuttigen. De bruine puntjes op de routekaart zijn 
zitbanken, die u passeert.   
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

Startadres: Sportcafé ’t Vroendel, Keerderweg 1, Gronsveld.  (Voor de sporthal  is een grote parkeerplaats). 
 

U kunt ook starten in Sint Geertruid (Achter de Höfkens 3, Sint Geertruid) en dan pauzeren bij Sportcafé ’t 
Vroendel in Gronsveld. Start dan bij **** in punt 3. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,53 km  2.40 uur  83 m  172 m 

 
 

1168. GRONSVELD 10,5 km  
 
1. Met uw rug naar het café en parkeerplaats gaat 
u L over de klinkerweg. Aan de doorgaande weg 
gaat u L (groen) over het trottoir omhoog.  
 

(Een eind verder passeert u links het bordje “De 
Pippenjèr”, hetgeen in het Gronsvelds (Groesselt) 
dialect boomgaard met lage fruitbomen betekent).  
 

Na ruim 300 m loopt u aan de 4-sprong bij huisnr. 
49 (voormalig café) RD verder langs de 
doorgaande weg.  Na 150m gaat u bij 
parkeerplaats schuin L  de veldweg omhoog.  Bij 
breed stalen hek gaat u door het draaihekje en 
loop RD. 
 

(Even verder waar het pad naar rechts buigt, heeft u 
links bij weilanden mooi zicht op de hoog liggende 
voormalige witte boswachterswoning “De Beuk” en 
de mergelwand. waar u bijna aan het eind van de 
wandeling langs komt) 
 

Vlak daarna bij twee draaihekjes gaat u R door de 
boomgaard in en steek deze schuin links over 
richting volgend draaihekje.  (Links ziet u een met 
mergelstenen gebouwde voormalige 
boswachterswoning). Steek voorzichtig de 
fietspaden en doorgaande weg over en loop bij 
afsluitboom RD het bospad omhoog. Ga door het 
stegelke en volg het pad (even) omhoog langs het 
Savelsbos met een eindje verder rechts mooi 
uitzicht over het Maasdal o.a. de St. Pietersberg 
bij de ENCI-groeve en beneden op de St. 
Martinuskerk in Gronsveld. Het pad buigt links 
door de bosrand omhoog en dan passeert u 
boven een zitbank met een mooie spreuk.   
 

2. Via 2 draaihekjes steekt u bij bord 
“Grondwaterbeschermingsgebied” de bosweg 
over en volg verder het dalende pad langs en 
door de bosrand.  
 

(U passeert weer een zitbank waar u kunt doen wat 
op de zitbank staat).  
 

Beneden steekt u via de volgende 2 stegelkes bij 
bord “Einde Grondwaterbeschermingsgebied” de 
veldweg over en loop RD over het tussen 
afrasteringen gelegen licht stijgende brede pad, 
dat enkele haakse bochten maakt.  
 

(Na 400 m passeert  u boven een zitbank met een 
mooie spreuk ter nagedachtenis aan Marianne 
Hecker-Swertz. Zittend op de bank ziet vanaf links 
o.a. de cementfabriek in Lixhe aan het Albertkanaal, 

voor u de krijtrotsen bij de sluis van Ternaaien en de 
St. Pietersberg. Rechts in de verte ziet u de rode 
kerktoren van de St. Jan aan het Vrijthof in 
Maastricht).  
 

Ga aan het eind door het stegelke, loop de 
trappen omlaag en ga dan R (zwart) het smalle 
holle pad omlaag, dat even verder bij breed 
ijzeren hek een brede dalend pad wordt. Negeer 
zijpaden. (Een eind verder passeert u links een grote 
regenwaterbuffer). Beneden aan de T-splitsing bij 
zitbank gaat u L de veldweg omhoog. (U passeert 
meteen links de uitlaat van het regenwaterbassin). 
Vlak daarna negeert u smal zijpad rechts.  Aan de 
3-sprong in het Savelsbos gaat u R (zwart/rood) 
het pad omhoog met even verder links de 
bosrand en rechts een weiland. (U passeert weer 
een zitbank met mooi uitzicht).  Voorbij rechts 
gelegen poel buigt het pad links omhoog het bos 
in. Aan de ruime 3-sprong gaat u L het smalle 
bospad omhoog. (U verlaat hier de 
wandelmarkeringen).  Aan de 3-sprong gaat u L het 
bospaadje omhoog.  
 

(Als u hier aan de 3-sprong R gaat, dan komt u 
meteen bij de prehistorische vuursteenmijn Rijckholt, 
een archeologische wereldmonument. Hier staan 2 
zitbanken en een klein 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 er 
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). 
 

Omhoog lopend passeert u twee met breuksteen 
gebouwde ontluchtingskokers. Boven loopt u RD 
door het bosje met dunne bomen (2019). Na 10 m 
gaat u L over het graspad met links de bosrand 
en rechts een laagstamboomgaard.  
 

3. Aan het einde van de laagstamboomgaard gaat 
u R over het graspad met links afrastering en 
rechts de laagstamboomgaard.  Na 200 m  wordt 
het graspad een licht stijgende veldweg, die u 
geruime tijd RD volgt.   
 



(Even verder ziet u voor u de kerktoren (14e eeuw) 
van de Gertrudiskerk  in Sint Geertruid).  
 

Negeer na 1 km breed graspad links.  
 

(Meteen daarna ziet u links bij trafohuisje de 
schietpaal met kogelvanger  van schutterij Sint 
Joseph (1811)).  
 

Meteen daarna gaat  aan de T-splitsing L en u 
loopt  Sint-Geertruid binnen.   **** Vlak daarna  
gaat u aan de 3-sprong L (Achter de 
Höfkens/rood/geel/wit). Aan de volgende 3-
sprong, met rechts de Pastoor Huynenstraat,  
gaat u RD en meteen daarna bij treurwilg buigt de 
weg naar rechts. Aan de voorrangsweg en 
wegkruis gaat u scherp L (rood/geel/blauw) over 
de dalende veldweg. (U steekt dus niet de 
voorrangsweg over). De veldweg wordt een eind 
verder een graspad. Een eindje verder maakt het 
graspad een haakse bocht naar rechts 
(rood/geel/blauw) en volg dan het pad gelegen 
tussen akkers. Aan de T-splitsing gaat u L 
(geel/rood) over de veldweg. Na 700 m loopt u bij 
zitbank via het dalende holle pad het Savelsbos 
binnen.  (Een fijne pauzeplek na 6,7 km lopen). Aan 
de T-splitsing bij bord “waterwingebied” gaat u 
bij bruin bordje “Zuid-Limburg” R (rood-wit) het 
bospad omhoog.  
 

4. Aan de 3-sprong, met rechts een weiland, gaat  
u L het bospad omlaag. (U verlaat hier de route van 
de rood-witte markering). Beneden aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u L verder omlaag 
met rechts een brede grubbe (natuurlijke 
waterloop). Aan de volgende omgekeerde Y-
splitsing bij afsluitboom gaat u scherp R het 
brede bospad omhoog met even verder rechts 
weer de grubbe. Na 100 m neemt u het eerste 
bospaadje L, dat een steil stijgend bospad 
(kuitenbijter!) wordt.  Na 150 m gaat u boven aan 
de T-splitsing L. Meteen daarna gaat u aan de 
volgende T-splitsing L (wit/rood) over het bospad. 
Na 100 m buigt het pad bij zitbank naar rechts en 
wordt een breed bospad. Negeer zijpad links.  
 

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

Meteen daarna loopt u aan de kruising bij 
afsluitbomen RD (groen). (Deze kruising is lokaal 
bekend als “de Veer Sjtejn” (vier stenen)). Aan de 3-
sprong gaat u RD (rood/groen).  Aan de 3-sprong 
bij zitbank gaat u RD (rood/groen) verder omlaag. 
Negeer meteen zijpad rechts. Beneden steekt u 
voorzichtig de doorgaande weg en fietspaden 
over en loop bij afsluitboom RD over het bospad, 
dat meteen rechts omhoog buigt.   
 

(Na 100 m passeert u rechts het geologisch 
monument kalksteengroeve Trichterberg. In de 
groeve met de hoge mergelwanden staat een 
infobord waar u meer te weten komt over de groeve).   
 

Bijna boven buigt het pad naar links. Meteen 
daarna gaat u boven aan de 3-sprong RD 
(rood/groen).  

5. 100 m verder buigt het pad naar links. Meteen 
daarna aan de 3-sprong, met beuk in het midden 
en voor u de prachtige dalende beukenlaan, gaat 
u R omhoog met even verder boven rechts aan de 
bosrand een weiland. Na 200 m gaat u aan de 
volgende 3-sprong, met boom  in het midden, L 
over het smalle bospad dat een ruime bocht naar 
links maakt. Aan de T-splitsing gaat u R en loop 
even verder het steile pad omlaag. Beneden aan 
de volgende T-splitsing gaat u L over het pad dat 
even verder naar links buigt.  50 m voorbij de 
bocht naar links, gaat u R het trappenpad omlaag. 
Negeer meteen paadje links en loop RD het 
bospad omlaag.  Via klaphek loopt u een weiland 
in en steek dit schuin rechts omlaag over en even 
verder loopt u tussen kersenbomen door. 
Beneden gaat u door het draaihekje en ga dan  bij 
bijzondere zitbank (lessenaar) gaat u L het smalle 
holle pad omlaag.  Vlak daarna aan de T-splitsing 
bij zitbank gaat u R over het brede pad/veldweg. 
Meteen daarna gaat u scherp L (geel/groen) over 
het smalle bospad. Vlak daarna aan de Y-splitsing 
gaat u via nauwe doorgang R (groen) het pad 
(even) omhoog. Aan de T-splitsing, met links een 
nauwe doorgang, gaat u R (groen) het bospad 
omhoog met links afrastering 
 

6. Boven passeert u een klaphek en volgt u het 
pad met links de steile rand.  
 

(Rechts passeert u een dichtgemetselde groeve 
ingang. Groeves worden gemaakt door mensen, 
grotten door de natuur).  
 

U passeert het volgende klaphek en volg het 
paadje RD met links mooi uitzicht. (Rechts 
passeert u een afsloten groeve ingang van een 
voormalige champignonkwekerij). Via volgend 
klaphek komt u bij Huis de Beuk.  
 

(Dit is de voormalige boswachterswoning uit 1848. 
De woning is door enkele leden van de 
jagersvereniging prachtig opgeknapt. Hier staat een 
zitbank, een genietplekje,  waar u mooi uitzicht 
heeft).  
 

Voorbij de voormalige boswachterswoning gaat u 
bij infobord “Huis de Beuk” door het houten 
klaphek en loopt u RD (groen) over het grindweg. 
Negeer zijpaden en volg RD (groen) de dalende 
bos- grindweg met een eindje verder rechts een 
groot grasveld. Na 300 m passeert u een 
afsluitboom. (Hier ziet u voor u de scheve torenspits 
van de St. Martinuskerk in Gronsveld). Negeer smal 
zijpad scherp rechts.  Aan de 4-sprong, met 
rechts aan boom een kapelletje met kruis,  gaat u 
RD over de licht stijgende grindweg. Aan de 
smalle asfaltweg/fietspad gaat u L (geel) omhoog. 
Na 150 m komt u weer bij café ’t Vroendel, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken. De 
uitbater Yves verneemt graag wat u van de 
wandeling vindt. 

  
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.   


