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Deze vlakke en gemakkelijke wandeling gaat eerst naar Heugem.  Dan loopt langs de grote Pietersplas 
richting rand Gronsveld. Via o.a. veldwegen loopt u naar de rand van Oost-Maarland. Vervolgens  wandelt 
u langs kasteel Rijckholt naar Rijckholt waar u kunt pauzeren bij eetcafé Riekelt.  (Elke dag open vanaf 
11.00).  De terugweg gaat over een prachtig panorama pad langs het Savelsbos, waar u bij zitbanken 
prachtig uitzicht heeft.  U kunt ook starten bij B&B – eetcafé Riekelt in Rijckholt, start dan bij punt 7. 
 

Startadres: Brasserie IJssalon De Dwaze Herder, Slakweg 5,  Maastricht – Gronsveld. 
Neem op de A2 afslag Gronsveld en volg Gronsveld.  Na 100m gaat u L de parkeerplaats op. 
 
Startpunt: Eetcafé Riekelt , Rijksweg 184, Rijckholt.  (Start bij punt 7). 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,28 km  3.05 uur  64 m  64 m 
 

 
 

297. GRONSVELD  13,3 km 
 

1.  Met uw rug naar de brasserie gaat u L 
(Slakweg) over de asfaltweg, die een grindweg 
wordt. Waar de weg naar rechts buigt, gaat u via 
klaphek RD over het (voet)pad. Bij trappenpad en 
het grote stenen ongevalskruis gaat u RD over 
het brede graspad.  
 

(Hier zijn op 6 juli 1848 bij de instorting van de hier 
gelegen kiezelkuil acht Gronsveldenaren, waaronder 
liefst vijf vrouwen, tijdens hun werkzaamheden 
(‘botte’) verongelukt).  
 

U loopt vlak langs de autoweg maar door de hoge 
wal merkt u er weinig van. Aan de 4-sprong bij 
trappenpad gaat u RD. Let op! Aan de volgende 4-
sprong, met links de autoweg, gaat u R over het 
pad door het bosje omhoog. Boven voor het 
grote grasveld buigt het asfaltpad naar links.  Aan 
de 4-sprong voor woningen van de Maastrichtse 

wijk De Heeg gaat u L. (U gaat dus niet door het 
klaphek} Negeer zijpaadje en volg enige tijd dit 
asfaltpad RD.  Steek via klaphek de smalle 
asfaltweg over en volg het voetpad RD. Negeer 
twee zijpaden rechts. Steek de smalle asfaltweg 
over en loop verder RD over het voetpad. Bij 
basketbaltoestel met betegeld “veldje” gaat u 
links richting asfaltweg. Aan de asfaltweg R.   
 

2. Aan de 4-sprong steekt L via brug de autoweg 
A-2 en de spoorlijn Maastricht – Luik over. Loop 
rechts over het trottoir omlaag. Steek beneden de 
voorrangsweg (Molensingel) en het fietspad over 
en ga dan L over het asfalt- voetpad. Neem nu de 
eerste weg R (Gronsvelderweg). U passeert 
rechts het sportcomplex van R.K.H.S.V.   
 

3. Negeer zijwegen en volg de Gronsvelderweg, 
die overgaat in Oude Maasstraat, RD door  
Heugem. Na 500 m steekt u  de voorrangsweg 
over en ga RD over de asfaltweg. Vlak daarna aan 
de T-splitsing gaat u L over het pad.  
 

(Even verder ziet u rechts de jachthaven Pieterplas. 
Aan de overkant van de Maas ziet de E.N.C.I. fabriek 
met daarboven de torenruïne (10e eeuw) van Hoeve 
Lichtenberg).  
 

Volg het pad RD. Steek de asfaltweg over en 
neem aan de linkerzijde het pad, evenwijdig aan 
de asfaltweg. Aan de kruising van paden RD.   
 

4. Aan de 3-sprong bij alleenstaande boom gaat u 
R langs de sloot. Aan de asfaltweg gaat u L.  
 

(Voor u ziet u kasteel De Hoogenweerth, een  
voormalig jachtkasteel uit 1498).  
 

Volg de asfaltweg langs de parkeerplaats en loop 
de brug over. Via klaphek komt u in het 
natuurgebied Pietersplas. (Mogelijk komt u hier 
grazende Konikpaarden tegen). Ga nu meteen L 
over het pad, parallel aan de sloot. Een eind 
verder volgt u het graspad schuin naar rechts. 
Loop het dijkje omhoog en volg het pad boven 
naar rechts. Volg het pad nu RD met links  de 
sloot en rechts de Pietersplas. 
 

(Dit is de grootste grindplas van Zuid-Limburg (114 
ha) en is in de wintermaanden het domein van 
duizenden watervogels).  
 

Via klaphek verlaat u weer het natuurgebied en 
volg dan de brede grindweg RD   
 

(Rechts heeft u mooi uitzicht op de St. Pietersberg).    
 

5. Steek aan de linkerkant via de oversteekplaats 
de voorrangsweg over en loop RD (Köbbesweg/ 
geel-rood) over het fietspad richting Gronsveld.  
 

(Wilt u niet 1,4 km over het rustige fietspad langs het 
bedrijventerrein lopen, ga dan meteen na het 
oversteken van de voorrangsweg R de grasberm 
omhoog. Boven gaat u R over het grindpad over de 
dijk, dat parellel loopt aan de rechts gelegen 
voorrangsweg. Na 900 m buigt het grindpad bij inrit 
naar recreatiepark Fun Valley naar links. Steek de 
klinkerweg (fietspad) over en loop RD over de grind-
veldweg. (Rechts de verte ziet u de St Jozefkerk 
(1927) in Oost-Maarland. Na 400 gaat u aan de T-
splitsing R over de grind- veldweg. Ga nu verder bij 
**** in dit punt).  
 

Na 100 m gaat u aan de kruising R 
(Habitatsingel/geel-rood) over het rustige twee 
richtingen fietspad. Negeer twee zijwegen links 
en blijf de Habitatsingel 1,3 km RD volgen.  
 

(Na 700 m passeert u links de grote fabriek van 
banketbakkerij Nora. Het bedrijf is in 1906 in 
Noorbeek opgericht door de familie Raeven als een 
traditionele bakkerij, waar ambachtelijk gebakken 
Limburgse vlaaien en brood werden verkocht. Direct 
hierna werd gestart met de verkoop van speculaas 
en spritsen. Door de jaren heeft de bakkerij zich meer 
en meer als een grote koekjesproducent ontwikkeld. 
In verband met de specialisatie en uitbreiding in de 
biscuits markt verhuisde de bakkerij in 2015 naar dit 
grote pand, waar nu bijna 50 verschillende soorten 
koekjes worden gemaakt).  
 

Na 1 km, waar fietspad naar rechts buigt en een 
klinkerweg wordt, buigt de weg naar links. 300 
meter na deze bocht gaat u bij trafokast R (geel-
rood) over de  veldweg.  
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Meteen daarna aan de 3-sprong loopt u RD.   **** 
Een eind verder loopt u parallel aan de spoorlijn 
Maastricht-Luik. Steek aan het eind van deze 
veldweg L de spoorwegovergang over.   
 

6. Vlak daarna aan de 4-sprong bij wegkruis gaat 
u R (groen). Aan de 3-sprong bij zitbank, 
wegkruis en Mariakapel gaat u L (groen). Via  
autowegviaduct loopt u onder de autoweg 
Maastricht-Luik door.  
 

(Een eind verder passeert u rechts het voormalige 
mooie witte jachthuis (no. 3)).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank en bijzonder 
betonnen wegkruis gaat u R (Kasteelstraat).  
 

(Direct na de Tweede Wereldoorlog is op initiatief van 
een aantal jongelui uit Rijckholt het oude vervallen 
ijzeren kruis, dat hier aan de toenmalige 4-sprong  
stond, vervangen door het huidige betonnen kruis 
waarin fraaie scherven van porselein (Mosafabriek)  
en glazen knikkers zijn verwerkt.  In ruil voor boter, 
die toen geschonken is door gez. Aarts, kwam men 
aan de destijds schaarse materialen. 
 

Op de parkeerplaats kunt het kasteel Rijckholt 
bekijken. Het oudste gedeelte stamt uit de 12e  eeuw. 
In 1489 werd het kasteel bij een bestorming zwaar 
beschadigd, maar gelijk daarop weer herbouwd. Eind 
17e eeuw werd tegen de 15e eeuwse toren een 
woonvleugel gebouwd. De beide haakse vleugels 
werden tussen 1703 en 1735 opgetrokken).  
 

Aan de 3-sprong L (Carolusweg). Neem nu de 
eerste weg R (Dominikanenstraat) omhoog. 
Negeer zijwegen.  Boven aan de kruising komt u 
bij eetcafé Riekelt. 
 

7. Steek  bij eetcafé Riekelt de voorrangsweg over 
loop RD (Brandwegske) met rechts het 
tankstation en links de grote parkeerplaats.  
 

(Aan het begin van het Brandwegske staat links het 
monument genaamd de  Sjnuffelèr. Hier ligt links 
eetcafé Riekelt, een prima pauzeplek. Rechts staat 
hier het kerkje O.L.V. Onbevlekt Ontvangen (1882). 
Het kerkje was oorspronkelijk de kapel van het 
klooster van de Franse paters Dominicanen. Rechts 
naast de kerk ligt een bijzonder kerkhof).  
 

Aan de 4-sprong bij stenen wegkruis gaat u RD 
(geel/zwart) over de veldweg.  
 

(Aardigheidje: als de inwoners van Rijckholt vroeger 
kiespijn hadden, kwamen ze bij dit wegkruis bidden).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (geel/zwart) over het 
smalle paadje. Vlak daarna gaat u L (geel/zwart) 
het holle bospad omhoog. Let op!  Ga na 150 m 
links het trapje omhoog. Volg boven het pad, dat 
4 haakse bochten maakt, RD. Steek de veldweg 
over en ga door het draaihekje en loop het 
graspad omhoog.  
 

(U passeert boven een zitbank met schitterend 
uitzicht over het Maasdal).   
 

8. Steek de volgende veldweg over en ga weer 
door een draaihekje. Volg verder het graspad 
langs het Savelsbos.  
 

(U ziet o.a. de kerktoren van Gronsveld en u heeft 
hier mooi uitzicht over Maastricht. Bijna aan het eind 
van het pad ziet u voor u de witte voormalige 
boswachterswoning genaamd de Beuk. Het is hier 
heerlijk rustig wandelen en kunt u genieten van de 
uitzichten).  
 

Via draaihekje komt u aan de voorrangsweg, die u 
RD oversteekt. Via draaihekje loopt u de 
boomgaard in, die u schuin links oversteekt. Aan 
het einde van dit weiland bij pad, gaat u L door 
het draaihekje en even verder loopt u RD 
(groen/rood) over de veldweg. Aan de 
voorrangsweg gaat u R omlaag en u loopt  
Gronsveld binnen. Aan de 4-sprong bij wegkruis 
gaat u RD verder omlaag.   
 

9. Aan de volgende 4-sprong bij wegkruis gaat u 
R  (Keerderweg). U passeert sporthal ’t Vroendel. 
Negeer veldweg schuin rechts en loop RD over 
de smalle dalende asfaltweg. Beneden aan de 4-
sprong gaat u L over het smalle pad langs de 
haag. Het pad wordt een veldweg. Aan het eind 
gaat u L over de asfaltweg en u passeert een 
infobord. Aan de voorrangsweg gaat u R over het 
trottoir. (Aan de overkant ziet u een tankstation waar 
u naar toe moet). Nog voor de rotonde steekt u L 
de weg over en volgt u het fietspad naar rechts. 
Steek weer de weg over en volg het fietspad naar 
L langs het tankstation.  Neem nu de eerste weg 
R (Slakweg). U komt weer bij het café, de sponsor 
van de wandeling,  waar u binnen of op het terras 
nog iets kunt eten en drinken. 

 
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.   


