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Tijdens deze korte maar pittige wandeling, duikt u al snel het Savelsbos in en passeert u een oude 
vuursteengroeve. Met klimmen en dalen struint u door de bossen en dan volgt u een prachtig voetpad 
langs de bosrand met mooie uitzichten. Via een rustig weggetje loopt u weer Gronsveld binnen waar u bij 
het café nog fijn kunt nagenieten.   
 

 
 

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  Café de Kerteermeister, 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 noemen, van de Koninklijke Schutterij St. Sebastianus 
(1619), die slechts een keer per 4 jaar uittrekt, hetgeen een hele grote eer is. Wilt u meer weten over de 
“Groete Bronk” en deze bijzondere schutterij kijk dan eens op www.sjottery.nl 
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

5,72 km  1.20 uur  68 m  108 m 

 
 
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.   
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1328. GRONSVELD 5,7 km 
 

1.  Met uw rug naar het café steekt u de weg over 
en loopt u RD (Holegracht) omhoog. Negeer 
zijwegen. Na 400  buigt de weg naar links. Meteen 
daarna gaat u aan de voorrangsweg R 
(rood/groen) omhoog. Na 50 m steekt u bij 
zitbank en wegversmalling de doorgaande weg 
over en loop RD over het fietspad omhoog. Na 
150 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).  
 

U passeert twee draaihekjes en dan loopt u RD 
het bos in en volgt u  RD (rood/groen) het smalle 
holle bospad omhoog. Aan de 4-sprong gaat u 
RD het bospad door de beukenlaan omhoog. 
Negeer zijpaden. Bijna boven aan de 3-sprong 
gaat u RD over het pad dat meteen naar rechts 
buigt. Aan de 3-sprong gaat u RD (rood/groen) en 
volg het pad dat meteen naar rechts buigt en een 
hol dalend pad wordt. 
 

2. Negeer zijpaden.   
 

(Omlaag lopend kunt u na 150 m bij zwerfstenen, L 
tussen de hoge mergelwanden doorlopen en dan 
komt u bij het geologisch monument 
“kalksteengroeve Trichterberg. Zie infobord in de 
groeve. Zeker even gaan kijken).  
 

Steek bij afsluitboom voorzichtig het fietspad en 
de voorrangsweg over en loop bij volgende 
afsluitboom RD (rood/groen) het bospad omhoog. 
Na 200 m bijna boven gaat u aan de ongelijke 4-
sprong bij zitbank RD (rood/groen). Aan de 3-
sprong gaat u RD (groen). Vlak daarna aan de 
kruising bij afsluitbomen gaat u verder RD (rood-
wit).  (Deze kruising is lokaal bekend als “de Veer 
Sjtejn”, vier stenen). Negeer na 40 m zijpad rechts.  
 

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

Bij zitbank buigt het pad naar links. Negeer 
zijpaden en volg het bospad, dat na 300 m een 
dalend pad wordt, RD. Beneden steekt u via  brug 
een diepe grubbe (natuurlijke waterloop) over. 
Negeer na 50 m zijpad links omhoog. Bij 
grasveldje met zitbank en picknickbank  buigt het 
pad rechts omlaag. 
 

(Hier links bij grasveld lag vroeger de kiezelgroeve 
Rijckholt. Meteen rechts ziet u een met ijzeren 
stangen afgesloten luchtkoker van voormalige andere 
groeve).   
3. Aan de 3-sprong gaat u RD verder omlaag met 
rechts de grubbe, die u net via brug overgestoken 

bent. (U verlaat de wit-rode route).  Na 300 m aan 
de 3-sprong, met boom in het midden, gaat u 
scherp L en loop rustig het bospad omhoog.   
 

(Waar het pad naar rechts buigt, ziet u links een 
voormalige groeve). 
 

Na 250 m gaat u boven aan de 3-sprong voor 
weiland RD/R. Aan de 3-sprong bij bord 
“Grondwaterbeschermingsgebied” gaat u RD 
(geel/rood/wit-rood) omlaag.  Aan de 3-sprong bij 
bordje van Staatsbosbeheer gaat u scherp R 
(geel/zwart) omlaag. Bij zitbank en rechts gelegen 
groeve buigt het pad links (geel) omlaag en wordt 
een mooi hol dalend pad.  Let op! Na 150 m gaat 
u R het trapje omhoog en voorbij draaihekje  
(stegelke) volgt u het pad, dat een breed graspad 
wordt en enkele haakse bochten maakt, RD.    
 

(Waar het pad links omlaag buigt, passeert u 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). 
 

4. Steek bij bord “Einde Grondwater-
beschermingsgebied” de veldweg over en loop 
via stegelke het brede graspad langs de bosrand 
omhoog. 
 

(Na 200 m bij  volgende zitbank (3,8 km) met de tekst 
“Geniet van het leven” heeft u weer mooi uitzicht).  
 

Bij het volgende bord “Einde Grondwater-
beschermingsgebied” en twee draaihekjes gaat u 
L (groen) de veldweg omlaag. Negeer zijpaden. 
Beneden bij zitbank gaat u R (groen) de smalle 
asfaltweg omhoog. (Loop links van de weg. Soms 
komt u hier veel fietsers tegen). Voorbij  
begraafplaats gaat u aan de 3-sprong RD (groen) 
en u loopt Gronsveld (Groesselt) binnen. Negeer 
klinkerpad links richting woningen. 50 m verder 
gaat u bij verbodsborden L de klinkerweg/smalle 
asfaltweg omlaag. Negeer zijpaden.  Aan de T-
splitsing gaat u L. Meteen daarna aan de 
volgende T-splitsing gaat u R omlaag. Aan alweer 
een T-splitsing met links een muurkruis gaat u L 
(Holegracht) omlaag.   
 

(Hier ziet u voor u de scheve spits van de kerktoren 
van de St. Martinuskerk).  
 

Negeer zijweg rechts. Steek de doorgaande weg 
over en u komt weer bij het café, de sponsor van 
deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of 
drinken. De vriendelijke uitbaters vernemen graag 
wat u van de wandeling vindt. 

  


