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Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u langs de Trichterberg naar de Eckelraderweg en dan volgt
u een prachtig voetpad langs de rand van het Savelsbos met mooi uitzicht. Dan klimt u door het bos
omhoog en loopt u over een veldweg naar Eckelrade waar u kunt pauzeren bij Fienile-Di-Cecile. De
terugweg loopt u langs weilanden omlaag en dan klimt u een trappenpad omhoog. Dan loopt u langs mooie
bosranden terug naar Gronsveld. Bij het restaurant is een gezellig terras. Neem zelf proviand mee, er staan
enkele zitbanken onderweg.

Startadres: Café De Kwizzenjèr, Rijksweg 9a, Gronsveld. (Nabij de grote rotonde is een parkeerplaats).
Parkeer op de openbare parkeerplaats bij de rotonde (met wandelbord).
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802. GRONSVELD 11,3 km
1. Met uw rug naar het restaurant loopt u RD de
doorgaande weg omlaag en u passeert links nog
een café. Voorbij plaatsnaambord Gronsveld gaat
u R over de doodlopende asfaltweg/parkeerplaats
en u passeert een infobord.
(Op dit infobord staat informatie over het ommetje
(D’n Driej) Gronsveld, Savelsbos, Rijckholt. Het
symbool van deze wandeling is twee voetstappen).
Voorbij parkeerplaats gaat u bij vangrail R over
de veldweg, die later een smal pad wordt. Steek
de smalle asfaltweg over en loop RD. Aan de 4sprong bij kapelletje aan boom met kruis gaat u
RD (geel) over de veldweg, die later een smal pad
wordt.
(Een eind verder ziet u links boven de voormalige
witte boswachterswoning “Huis de Beuk (1848)).
Aan de Y-splitsing bij de met mergelblokken
gebouwde schapenstal gaat u L met links nog
steeds de afrastering. Even verder loopt u bij
begroeide poel met rotsstenen RD over het pad
door de bosrand van het Savelsbos met links een
mooie helling. Aan de 4-sprong gaat u RD. Aan de
T-splitsing gaat u R (groen en twee
voetstappen/D’n Driej). Volg nu tot nader order de
wandelroutemarkering van de wandelroute D’n
Driej weergegeven door twee voetstappen. Vlak
daarna aan de brede veldweg/bospad gaat u R.
Meteen daarna gaat u bij zitbank L het pad
omhoog en loop even verder bij draaihekje
(stegelke) R de boomgaard/weiland in. Let op!
Loop nu schuin links langs de punt van het bos
door de boomgaard omhoog richting klaphek aan
de bosrand.
2. Ga door dit klaphek en volg het bospad
omhoog. Boven aan de 3-sprong voor trappenpad
gaat u R het smalle pad omlaag. Waar het pad
langs de bosrand loopt, heeft u rechts mooi
uitzicht op de hooggelegen boswachterswoning
“Huis de Beuk” (1848).
(Bij zitbank heeft u mooi uitzicht vanaf links. op 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).
Aan de 3-sprong gaat u RD. Aan de 4-sprong, met
links een prachtige beukenlaan, gaat u R
(groen/rood). Negeer beneden zijpad links en via
draaihekje verlaat u het Savelsbos.
Meteen
daarna (dus nog voor het volgende stegelke) gaat u
L en steek de boomgaard schuin links 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 draaihekje/stegelke en volg
het pad (even) omhoog langs het Savelsbos met
een eindje verder rechts mooi uitzicht over het
Maasdal o.a. beneden op de St. Martinuskerk in
Gronsveld en de Sint Pietersberg bij de ENCIgroeve. Het pad buigt links door de bosrand
omhoog en dan passeert u boven een zitbank met
een mooie spreuk.
3. Via 2 draaihekjes steekt u bij bord
“Grondwaterbeschermingsgebied” de bosweg
over en volgt u 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 L het holle pad
omhoog. (U verlaat hier de wandelroute D’n Driej
weergegeven door twee voetstappen). Negeer in de
bocht naar rechts twee zijpaden links en volg bij
zitbank het pad RD (geel/Vuursteenroute) door de
bosrand. Aan de 3-sprong gaat u L (geel/rood/witrood) omhoog. Aan de volgende 3-sprong gaat u
R (rood/geel) het holle pad omhoog. Boven bij
zitbank verlaat u het Savelsbos. Volg dan
geruime tijd de veldweg. Negeer (gras)pad rechts
en volg de veldweg verder RD (blauw). Bij de
monumentale
carréboerderij
“Hoeve
Hemersbach” (1748) wordt de veldweg een
asfaltweg. (De hoeve werd in 1233 al genoemd).
Steek bij muurkruis en kapel de voorrangsweg
over en loop RD (Dorpsstraat/blauw) en u loopt
Eckelrade binnen.
(Het links staand witte gebouwtje waarop het
muurkruis hangt is een kapel, die gebouwd is
rond 1745-1750. Ze maakt deel uit van “Hoeve
Hemersbach”.

Toen de zoon van de toenmalige bewoner van de
hoeve, de Oostenrijkse generaal Conrardus von
Gramlich, ernstig ziek was, beloofde de generaal een
kapel te bouwen als zijn kind beter zou worden. Zijn
zoon werd beter en de kapel werd gebouwd. De
kapel is helaas niet te bezichtigen).
(Hier ligt links aan de doorgaande weg in het
vakwerkhuis het leuke winkeltje Fienile-Di-Cecile. Er
is koffie met gebak verkrijgbaar en er is een leuk
terras)
Een eind verder passeert u links (huisnrs.13-15)
de voormalige St. Barbara melkfabriek (19161953) met het mooie H. Barbara beeld.
(U passeert ook nog de rijksmonumentale panden
nr. 23 (17e eeuw/1e helft 19e eeuw) en nr. 42 (1854)).
Bij waterput, zitbank en harmoniezaal Diligentia
gaat u L (Putstraat) omhoog. Aan de 3-sprong
gaat u RD (rood). Neem de eerste weg R (rood).
Ga aan het einde van deze weg gaat u L (rood)
over het tegelpad.
(U kunt hier rechts naar de H. Bartolomeuskerk
lopen, waarvan de mergeltoren uit de 14e eeuw
stamt. Via de Mariakapel in de kerk, die u via de zij
ingang kunt bezoeken, heeft u zicht op het mooie
interieur van de kerk).
Bij speeltuintje en zitbank loopt u de trappen
omlaag. Beneden gaat u L (rood) de asfaltweg
omhoog.
4. Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u R. Neem
nu de eerste veldweg R (rood). Aan de asfaltweg
van Eckelrade naar Cadier en Keer gaat u L. Loop
links van de weg. Negeer vlak daarna
doodlopende zijweg rechts. U passeert een
kippenboerderij. Vlak daarna voorbij zitbank gaat
u schuin L de veldweg omlaag. (Even verder ziet u
rechts de kerk in Cadier en Keer). Negeer graspad
links en loop verder langs bosperceel omlaag.
Aan het eind van de dalende veldweg gaat u voor
akker L over het pad, dat even verder rechts
omlaag buigt. (In de zomer kunnen hier brandnetels
staan). Bijna beneden bij bos maakt het pad nog
2 haakse bochten. Steek beneden de veldweg
over steek via draaihekje RD (groen) het weiland
over. Via het volgende stegelke verlaat u het
weiland en loopt u via trappenpad(en) RD
(groen/geel) de Reinsberg/Savelsbos omhoog.
Boven aan de 3-sprong gaat u L (V.T.N.
wandelpad) en volg nu dit pad ruim 1 km langs de
bosrand en akkers.
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(Bijna aan het eind van het pad passeert u een terp
en het infobord “Riesenberg”. 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.
Op de terp heeft u mooi uitzicht over het grote
landbouwgebied. Dit gebied, lokaal genaamd ’t
Gruusselt, was tot de jaren 60 van de vorige eeuw
het gebied waar vele kleine boeren uit Cadier en
Keer een stukje grond hadden waarvan ze o.a.
moesten leven).
5. Aan de 4-sprong gaat u L het bospad omlaag.
Meteen daarna bij dikke lindeboom en zitbank
gaat u RD (geel/groen).
(Deze plek wordt lokaal Hotsboom genoemd. De
dikke lindeboom achter de bank heeft boven de
grond een omtrek van ruim 5 meter en is circa 40
meter hoog. Volgens kenners is deze boom tussen
de 300 en 400 jaar oud).
Aan de 4-sprong gaat u R (geel/groen) het holle
smalle pad omlaag.
(Links ziet u hier de ingang van een mergelgroeve
(grot gemaakt door mensen). Deze mergelgroeve
wordt “de Hel” genoemd. Hier werden in de 19e eeuw
mergelblokken voor woningbouw in uitgezaagd. Bij
deze werkzaamheden zijn verschillende keren
mensen om het leven gekomen).
Volg geruime tijd het smalle dalende holle pad.
(Bijna aan het einde van dit pad passeert u links een
grote dassenburcht).
Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing loopt u
RD (geel) met voor u de scheve kerktorenspits
van Gronsveld.
(De toren dateert uit de 13e eeuw en werd in de 15e
of 16e eeuw verhoogd).
Aan de 4-sprong bij kapelletje aan boom met
kruis gaat u R over het brede pad/veldweg. Steek
de smalle asfaltweg over en loop RD over het pad
dat later een veldweg wordt. Bij vangrail en
parkeerplaats gaat u L. Aan de voorrangsweg
gaat u RD en u komt weer bij het restaurant, de
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op
het terras nog iets kunt eten of drinken.
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