132. RIJCKHOLT 7km
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Een gemakkelijke wandeling met 2 hellingen door het mooie Savelsbos naar St.Geertruid.
Startpunt: Eetcafé Riekelt Rijksweg 184 te Rijckholt (Bij de kerk).
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132. RIJCKHOLT 7km
Startpunt: Eetcafé Riekelt Rijksweg 184 te Rijckholt (Bij de kerk).
1. Met uw rug naar het eetcafé steekt u de Rijksweg over en loopt u de RD het Brandwegske in
langs het tankstation. Bij de kruising RD de veldweg op. Waar de veldweg naar links buigt loopt
u RD over een smal pad tussen de afrasteringen door. Bij de T-splitsing L de holle weg in. Boven
in het bos houdt u R aan langs de zitbank met rechts een mooi uitzicht.
2. Bij de T-splitsing L en bij een Y-splitsing houdt u R aan en loopt u het bos uit. Volg geruime
tijd de veldweg RD. U passeert rechts een groot akker en waar de weg iets naar links buigt
passeert u links een laagstam appelboomgaard. Op het einde van deze boomgaard, bij een hoge
kersenboom gaat u R een graspad in tussen de akkers door, hier staan 3 paaltjes, geel,blauw en
rood.
3. Op het einde bij de bosrand L het graspad volgen, dit wordt een veldweg. Op het einde bij de
asfaltweg scherp R een smalle asfaltweg in (bord zone). Negeer een zijweg links en bij de Tsplitsing bij huisnr. 15 waar de gele route links gaat, loopt u naar R. ( U kunt hier wel naar links
lopen en bij de verkeersweg R naar het restaurant De Koekenpan waar u kunt pauzeren). Negeer een
veldweg rechts en loop RD (rood).
4. Negeer een veldweg links en loop RD vanaf nu de zwarte paaltjes volgend. Bij een kruising
met een asfaltweg en zitbank RD de veldweg volgen. Waar deze weg naar rechts buigt loopt u
RD over een bospad omlaag het bos in.
5. Bij een kruising met bord Staatsbosbeheer RD omlaag. Negeer een zijpad links en loop
helemaal tot beneden bij de asfaltweg. (Wilt u wat eten of drinken ga hier dan L over de asfaltweg
waar u na 300m bij het terras van Camping De Bosrand komt.) Ga hier R door een klaphekje en volg
de bosrand. U passeert links een slagboom en blijft RD lopen langs de bosrand.
6. U passeert een zitbank en een trappenpad. Bij een Y-splitsing houdt u R aan omhoog en
boven bij de T-splitsing L. Bij de volgende Y-splitsing L aanhouden, naar beneden en nu weer
de gele paaltjes volgen. Volg geruime tijd het bospad helemaal naar beneden het bos uit. Bij de
kruising met een smalle asfaltweg R over de asfaltweg.
7. Negeer een zijweg L en loop RD de bebouwde kom van Rijckholt in.
Bij het klooster
Zusters onder de bogen RD en bij de kruising met dikke boom L. Bij de Rijksweg R terug naar
het eetcafé De Riekelt.

