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Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u door de prachtige natuur die gelegen is tussen Gronsveld,
Eckelrade en Cadier en Keer. Via het Europapark loopt u omhoog naar het Savelsbos waar u de Grindgroeve
Savelsbos en de kalksteengroeve Trichterberg passeert. Via prachtig graspad gelegen aan de rand van het
Plateau van Margraten loopt u door prachtige natuur naar de rand van Cadier en Keer. Via o.a. een veldweg en
leuke paden langs afgesloten groeves loopt u weer richting Savelsbos waar u o.a. de voormalige
boswachterswoning “Huis de Beuk“ passeert. Vervolgens loopt u via mooie paden terug naar Taverne
Charmant in Gronsveld. U kunt ook starten vanaf parkeerplaats Orenberg in Cadier en Keer en halverwege
pauzeren bij Taverne Charmant. Onderweg passeert u enkele zitbanken, genietplekjes.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,00 km

2.45 uur

71 m

127 m

blz 2 van 4

Startadres: Taverne Charmant, Rijksweg 76, Gronsveld. Geopend: Maandag en dinsdag zijn wij gesloten,
woensdag zijn we open vanaf 16u tot 23u. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag zijn wij geopend vanaf 12
uur tot 23uur. De keuken is geopend tot 21u30.
U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats aan de voorkant van de kerk. (Gronsvelder Kerkplein nr.4).
Loop dan terug naar de doorgaande weg en ga R. Na bijna 200 m, 50 m voorbij het mooie kunstwerk “De
Kerteermeister” komt u bij Taverne Charmant, het startpunt van de wandeling
U heeft bij het Kerkplein zicht op de mooie voorkant van de St Martinuskerk, de prachtige genoveerde
basisschool, kasteel Gronsveld en op het mooie poortgebouw van het kasteel. Op het kerkplein staat ook de
schietboom, waar om de 4 jaar het “vogelsjeette’, een onderdeel van de “Groete Bronk”, plaatsvindt. Degene
die de vogel afschiet mag zich 4 jaar koning van de Koninklijke Schutterij St. Sebastianus (1619), die slechts
een keer per 4 jaar uittrekt, noemen hetgeen een heel grote eer is. Wilt u meer weten over de “Groete Bronk”
en deze bijzondere schutterij kijk dan eens op www.sjottey.nl
Startadres: Parkeerplaats Orenberg nabij Eckelraderweg 25, Cadier en Keer. Loop terug naar de asfaltweg en
ga dan verder bij **** in punt 5. U rijdt vanuit Cadier en Keer voorbij huisnr. 25 nog 100 m RD door en ga dan L bij
“hoogtelat” L de grindweg omhoog en u komt bij de “parkeerplaats” .

1327. GRONSVELD 11 km
1. Met uw rug naar de taverne gaat u R. Negeer
zijwegen.
(U passeert links enkele grote monumentale panden
o.a. huisnr. 89 de grote voormalige carréhoeve (18e
eeuw) met links een grote koetspoort, nr. 91 het grote
herenhuis (18e eeuw), nr. 93 woning met voormalige
stalgebouwen en grote koetspoort (18e eeuw), nr.
109 de met mergelsteen gebouwde boerderij (1791).
Na 300 m gaat u even voorbij vakwerkboerderijtje
(18e eeuw) L (Parkweg) omhoog. Na 40 m gaat u
bij trafokast en einde parkeerplaats R en ga dan
meteen L de klinkerweg omhoog en via poort
loopt u het Europapark binnen.
(Het anderhalf hectare grote park werd in de jaren
1935-1940 aangelegd door de Gronsveldse
industrieel Albert Hayen, die woonde in het huis
grenzend aan het park. Het park telt zeker 25
verschillende bomen, zowel inheems als uitheems).
Na 10 m gaat u aan de 4-sprong R over het pad en
loop rechts half om de vijver met goudvissen
heen en ga dan R via trapje over het pad. Loop
RD, ga het trapje omlaag en loop bij “gebouw”
RD. (Hier lag vroeger o.a. het buiten zwembad).
Voor gazon gaat u L onder de pergola door. Aan
de 3-sprong gaat u L met links de muur en dan
buigt het pad naar rechts met links de muur en
rechts gazon. Vlak daarna gaat u L het klinkerpad
omhoog dat meteen een grindpad wordt en naar
links buigt. Aan de kruising gaat u R over het pad
dat bij zitbank naar links buigt.

2. Aan het eind bij zitbank gaat u R door de
smalle poort en dan R over de asfaltweg. Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong RD met rechts de
begraafplaats. Na 200 m aan de 4-sprong bij
zitbank gaat u L (wit/rood/groen) de (holle)
veldweg omhoog. Na 400 m aan de 4-sprong bij
twee
draaihekjes
en
bord
*Grondwaterbeschermingsgebied” gaat u RD (groen) verder
omhoog en u loopt het Savelsbos in. Negeer
meteen bij afsluitboom zijpad links. 50 m verder
passeert u links een groeve. Na de volgende 50 m
gaat u bij afsluitboom L over het bospad. U komt
in de voormalige grindgroeve Savelsbos waar
een zitbank en picknickbank staat. Bij infobord
“grindgroeve Savelsbos” gaat u RD. (U kunt hier
ook L (rood) het trappenpad omhoog lopen). Meteen
daarna gaat u in de groeve R het trappenpad
omhoog. Boven gaat L met links de rand van de
groeve. Voorbij rood markeringspaaltje gaat u
aan de 3-sprong bij dikke beuk R.. Vlak daarna
aan de volgende 3-sprong en volgende dikke
beuk gaat u RD.
3. Na ruim 50 m gaat u schuin R over smalle
bospad. Aan de T-splitsing bij bordje “Gevaarlijk
terrein” gaat u R. Vlak daarna aan de T-splitsing
bij zitbank gaat u L (rood/groen) het bospad
omlaag en neger meteen zijpad rechts. Steek
beneden
bij
afsluitboom
voorzichtig
de
fietspaden en de doorgaande weg over en bij
volgende afsluitboom gaat u RD (rood/groen)
over het bospad, dat meteen naar rechts buigt.

(Na 100 m passeert u rechts het geologisch
monument “kalksteengroeve Trichterberg. Zie
infobord in de groeve. Zeker even gaan kijken).
Na 250 m, bijna boven, buigt het holle stijgende
bospad naar links. Meteen daarna aan de 3sprong gaat u RD (rood/groen). Na ruim 50 m gaat
u R het weiland/boomgaard in dat u RD
oversteekt. Via volgend stegelke verlaat u het
weiland en ga dan meteen L over het brede
graspad met links afrastering van weiland en
rechts een meidoornhaag. Volg nu geruime tijd
dit graspad dat een haakse bocht naar rechts
maakt.
(Na de bocht ziet u voor u de spits van de kerktoren
van
de
Bartholomeuskerk
in
Eckelrade).
Na 500 m bij hoogstaande wilduitkijkhut buigt het
graspad naar links met links de bosrand.
4. Volg het graspad nog geruime tijd RD. 700 m
verder gaat u aan de 3-sprong bij zitbank L (rood)
het smalle pad omlaag. Na 50 m gaat u bij trapje
R door het draaihekje, ga L en via volgend
stegelke verlaat u het smalle weiland. Volg nu
geruime tijd het brede graspad gelegen tussen
afrasteringen. Na 600 m gaat u aan de 3-sprong,
met rechts een stijgende veldweg, RD verder over
het graspad dat meteen naar links buigt. Aan de
T-splitsing gaat u L over de veldweg. De veldweg
wordt een mooi dalend pad dat een paar haakse
bochten maakt. Beneden bij draaihekje gaat u R
over de grind- veldweg. (Na 150 m passeert u een
zitbank, een genietplekje). Aan de asfaltweg bij
wegkruis gaat u L (Keerestraat) omhoog. Na 50
m, waar de stijgende asfaltweg naar links buigt,
gaat u RD het bospaadje omhoog. Aan de 4sprong gaat u R (wit-rood) via klaphek over het
paadje door de bosrand.

blz 3 van 4
200 m gaat u beneden aan de 3-sprong scherp L
(geel/groen) omlaag. Na 400 m passeert u links
twee afgesloten groeves. Voor ingang van
weiland gaat u L het smalle bospad omhoog. (In
het weiland, indien open, heeft u mooi uitzicht). Vlak
daarna gaat u aan de 3-sprong R (geel-groen)
over het smal bospad dat een eind verder een
breed bospad wordt. Aan de 3-sprong gaat u R
(groen/geel).
(Als u hier L gaat en vlak daarna aan de 4-sprong RD
(VTN wandelpad) loopt, dan komt u na 50 m bij een
verhoging waar het infobord “Riesenberg” staat. Hier
zijn o.a. werktuigen uit vuursteen gevonden uit de tijd
van de Neanderthalers en voorwerpen uit de
Romeinse tijd. Op de terp hangt een infobord waar
afbeeldingen staan van dieren, die u hier in de
omgeving kunt tegenkomen).
Vlak daarna aan de T-splitsing bij zitbank en
dikke lindeboom gaat u R (groen/geel) het bospad
omlaag.
(Deze plek wordt lokaal Hotsboom genoemd. De
circa 40 m hoge dikke linde achter de zitbank heeft
boven de grond een omtrek van ruim 5 m en is
tussen de 300 en 400 jaar oud).
Aan de kruising gaat u RD langs een liggende
oude boomstam.
(U verlaat hier de groene en gele route. Hier ziet u
links een mergelgroeve die “de Hel” wordt genoemd.
Hier werden in de 19e eeuw mergelblokken voor de
woningbouw in uitgezaagd. Bij deze werkzaamheden
zijn meerder keren mensen om het leven gekomen.
Vandaar de naam “Hel”)
Na 250 m gaat u aan de 3-sprong L via ijzeren
klaphek het holle pad omlaag. Beneden aan de Tsplitsing gaat u L (groen) de grindweg omhoog
en bij infobord gaat u door het houten klaphek.

5. Let op! Na bijna 100 m, meteen voorbij
uitstekend paaltje op het pad, gaat u L het steile
trappenpad omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u R
tussen de natuur “beton” rotsen door. Loop bij
infobord “Geologische monument Örenberg” RD
en ga dan R het (trappen)pad omhoog. Boven bij
grasveld (picknickplaats) gaat u L en bij
betonstenen gaat u bij parkeerplaats L over de
grindweg. ****Aan de asfaltweg, met links de
steile helling (15 %), gaat u R omhoog. Na 150 m
gaat u bij trafohuisje aan de rand van Cadier en
Keer L (geel/groen/Keereboschweg) over de
asfaltweg/veldweg met links het trafohuisje. Na
150 m gaat u R over het pad dat twee haakse
bochten maakt. Aan de veldweg gaat u L. Negeer
zijpaden. Let op! Aan de 5-sprong bij veldkruis en
zitbank gaat u schuin R (geel/groen/zwart) over
het graspad gelegen tussen akkers. (U verlaat hier
dus de brede veldwegen). Na 500 m loopt u bij
draaihekje RD (geel) over het pad dat 2 haakse
bochten maakt met links de bosrand en rechts
een weiland.

(U passeert meteen links de witte voormalige
boswachterswoning “Huis de Beuk” (1848), die door
enkele leden van de jagersvereniging prachtig is
opgeknapt.
Hier
staan
twee
zitbanken,
genietplekjes).

6. Aan de T-splitsing in het bos gaat u R
(geel/zwart/groen). Meteen daarna bij grote
lindeboom wordt het pad een dalend bospad. Na

(Rechts
boven
ziet
u
weer
de
witte
boswachterswoning en de groeve waar u gelopen
heeft).

Volg nu het mooie pad, dat een eindje verder
voorbij groeve een dalend pad wordt, via
klaphekjes RD (groen).
(De mergelgroeve die u hier passeert is later als
champignonkwekerij gebruikt).
7. Beneden aan de 3-sprong gaat u R via houten
nauwe doorgang omlaag. Meteen daarna beneden
aan de kruising gaat u R over het bospad. Bij
waterpoel verlaat u het bos en loop RD door het
weiland met rechts afrastering. Let op! Na 100 m
gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing scherp L
het pad door het weiland omhoog en u passeert
meteen
rechts
een
met
mergelblokken
gerestaureerde schapenstal. Boven aan de veldgrindweg gaat u R.

Negeer zijpaden.
(Na 300 m, even voorbij bord *Grondwaterbeschermingsgebied”, ziet u rechts bij helder weer in
de verte de bijna 80 m hoge kerktoren van de St. Jan
aan het Vrijthof in Maastricht).
Steek na bijna 500 m in Gronsveld de doorgaande
weg over en loop bij wegkruis RD (Holegracht) de
asfaltweg omlaag, die meteen rechts omlaag

blz 4 van 4
buigt. Negeer zijwegen. Na 400 m steekt u
beneden aan de T-splitsing de doorgaande weg
over en u komt weer bij Taverne Charmant, de
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets
kunt eten of drinken. De vriendelijke uitbaters
vernemen graag wat u van de wandeling vindt.
Aanrader: Broodje Sloppy Charmant en vraag en
wat frietjes bij, hmmmm!

Sloppy Charmant
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.

