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www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze wandeling met enkele lichte hellingen kunt u aan de rand van het Savelsbos genieten van
mooie uitzichten. Via leuk paadje loopt u naar Gronsveld en dan loopt u verder naar Rijckholt waar u het
mooie kasteel Rijckholt passeert. Hier passeert u eetcafé Riekelt. Dan volgt een prachtig stuk langs de
rand van het Savelsbos naar de Trichterberg. Aan de bosrand passeert u enkele zitbanken met mooi
uitzicht. U loopt omhoog naar de voormalige boswachterswoning Huis op de Beuk gelegen op de
Riessenberg. U heeft hier zitbank weer mooi uitzicht. Bijna aan het eind van de wandeling passeert u een
kinderboerderij. Aan het eind is een ruim terras en op het achterterrein is een speeltuin.
Startadres: Brasserie IJssalon De Dwaze Herder, Slakweg 5, Maastricht – Gronsveld.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

8,26 km

1.55 uur

74 m

125 m

599. GRONSVELD 8,3 km
1. Met uw rug naar de brasserie gaat u R. Steek
de voorrangsweg over en ga R over het fietspad.
Na 100 m gaat u L de veldweg omlaag. Aan de Tsplitsing gaat u R over het pad parallel aan de
greppel. Na 40 m gaat u aan de 3-sprong L over
het pad gelegen tussen twee hagen. Aan de 3sprong gaat u RD over de veldweg.
(Een eindje verder heeft u links mooi uitzicht op de
Sint Martinuskerk. De toren (gedeelte) stamt uit de
13e eeuw. Even verder bij ijzeren hek ziet u het
mooie kasteel Gronsveld (1833)).
Aan de kruising bij muurkruis in Gronsveld gaat u
RD (Hogeweg). Negeer zijwegen en na bijna 500
m loopt u bij de links gelegen rijksmonumentale
voormalige
Hoeve
het
Broek
(18e/19e
eeuw/Waterrijk 1) de bebouwde kom uit. Negeer
meteen veldweg links (Waterrijk 3).
(Aan het einde van deze weg ligt de voormalige met
mergelstenen gebouwde carréhoeve “Waterrijk”, die
dateert uit de laatste helft van de 18e eeuw en de
eerste helft van de 19e eeuw).
2. Aan de 3-sprong bij stenen wegkruis en zitbank
gaat u L (Kasteelstraat).
(Op de grote parkeerplaats heeft u mooi zicht op
kasteel Rijckholt. 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 in Rijckholt gaat u L
(Carolusweg). (U heeft hier rechts ook weer mooi
zicht op kasteel). Aan de volgende 3-sprong gaat R
(Dominikanenstraat). Negeer zijwegen en volg de
stijgende weg RD. Steek boven de doorgaande
weg en loop RD (Brandwegske) langs het
tankstation.
(Hier ligt rechts het leuke 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. Links ligt eetcafé Riekelt, een leuke
pauzeplek met terras. Aan het begin van het
Brandwegske staat links het monument genaamd de
Sjnuffelèr).
Aan de 4-sprong bij stenen wegkruis en Maria
“kapelletje” aan gevel van woning gaat u RD
(geel/zwart) over de veldweg.
(Aardigheidje: wanneer de inwoners van Rijckholt
vroeger kiespijn hadden, kwamen ze bij dit wegkruis
bidden).
Waar de veldweg naar links buigt, loopt u RD
(zwart/geel) over het smalle pad gelegen tussen
twee afrasteringen. Aan de T-splitsing gaat u L
(zwart/geel) de holle weg omhoog, die bij breed
ijzeren hek een smal stijgend hol pad wordt. Let
op! Ga nu een eindje verder L het trapje op, ga
door het draaihekje (stegelke) en volg het pad,
dat 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)
3.
Steek
bij
bord
“Einde
Grondwaterbeschermingsgebied” de veldweg over en loop
via het stegelke het brede graspad langs de
bosrand omhoog.
(Bij volgende zitbank (3,8 km) met de tekst “Geniet
van het leven” heeft u weer mooi uitzicht).
Steek
bij
het
volgende
bord
“Einde
Grondwaterbeschermingsgebied” de
bosweg
over en loop via draaihekje verder RD over het
brede graspad.

(U passeert weer een zitbank met een mooie spreuk,
een mooi genietplekje en weer mooi uitzicht over het
Maasdal).
Steek de voorzichtig de doorgaande weg en
fietspaden (Gronsveld–Eckelrade) over en loop
via stegelke (achter verkeersbord met rode pijlen)
het weiland in.
(Rechts ziet u hier de voormalige met mergelstenen
gebouwde boswachterswoning).
Loop schuin links door het weiland. Aan het
einde van dit weiland gaat u R en loop via het
stegelke bij groot infobord over het bospad.
4. Negeer vlak daarna zijpad rechts en loop RD
(groen/rood) het holle bospad omhoog. Aan de 4sprong, met voor u een prachtige beukenlaan,
gaat u L omlaag. (U verlaat hier de groen/rode
route). Aan de Y-splitsing gaat u L en even verder
loopt u langs een weiland en bosrand.
(Bij zitbank heeft u mooi uitzicht. Vanaf links o.a.
beneden op de St. Martinuskerk in Gronsveld, de Sint
Pietersberg, de hoge schoorsteen van de ENCI en in
de verte op Maastricht o.a. op de bijna 80 m hoge
rode kerktoren van de Sint Jan aan het Vrijthof. Hier
heeft u ook uitzicht op de hooggelegen witte
boswachterswoning “Huis de Beuk”, die u straks nog
passeert).
Aan de 3-sprong bij trappenpad gaat u L 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 L het 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.
5. Aan de T-splitsing, met links een nauwe
doorgang, gaat u R (groen) het bospad omhoog
met links afrastering. Boven passeert u een
klaphek en volgt u het pad langs de steile rand.
(Rechts passeert u een dichtgemetselde grotingang).
U passeert het volgende klaphek en volg het pad
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 4sprong, met rechts aan boom een kapelletje met
kruis, gaat u R. Steek de smalle asfaltweg
(fietspad) over en loop RD over het pad gelegen
tussen twee hagen.
6. Aan de asfaltweg bij vangrail gaat u L. Meteen
daarna voorbij de kleine parkeerplaats en
infobord gaat u R over het grasveld. Aan het
trottoir gaat u R en steek dan de voorrangsweg
over. Steek het fietspad over en meteen daarna
gaat u voor de afrastering L over het trottoir. Na
20 m gaat u R (Maastrichterweg) over de
asfaltweg. Aan de 4-sprong, vlak voor de
bebouwde van de Maastrichtse wijk de Heeg, gaat
u via het klaphek over het asfaltpad. Negeer
zijpad rechts. Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de
volgende T-splitsing, voor talud en trappenpad,
gaat u L over het graspad. Aan de 3-sprong bij
stenen ongevalskruis gaat u L.
(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).
Ga door het klaphek en volg de veldweg RD. U
komt weer bij de brasserie, de sponsor van de
wandeling, waar u binnen of op het leuke terras
nog iets kunt eten of drinken. Achter de zaak is
een speeltuin en een kleine kinderboerderij. In de
speeltuin staat ook een hoge uitkijktoren.
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