172. RIJCKHOLT 9km
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Deze wandeling met 2 hellingen gaat over veldwegen naar St.Geertruid waar u kunt pauzeren bij
restaurant De Koekepan. U doorkruist tweemaal het mooie Savelsbos.
Startpunt: Eetcafé Riekelt Rijksweg 184 te Rijckholt (Bij de kerk).
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172. RIJCKHOLT 9km
Startpunt: Eetcafé Riekelt Rijksweg 184 te Rijckholt (Bij de kerk).
1. Met uw rug naar het café volgt u de Rijksweg naar R, langs de kerk. Dan R de Kasteelstraat in
en de eerste weg L (Bounamstraat). Rechts ziet u Kasteel Rijckholt. Buig met de weg mee naar
links en tegenover huisnr. 6 R de veldweg in. Negeer alle zijpaden en blijf de veldweg volgen die
langs de snelweg draait, dus... oren dicht!.
2. Steek de Rijksweg over en neem rechts van de ANWB-paal de smalle weg, die iets verder een
veldweg wordt. Bij de kruising met het fietspad RD de veldweg volgen. In het bos volgt u de
mooie holle weg en bij een Y-splitsing houdt u R aan. Bij de T-splitsing boven in het bos L
(geel). Bij een 3-sprong met een boom in het midden RD.
3. Bij de 3-sprong met zitbank RD het bos uit. Volg de veldweg geruime tijd en bij een kruising
met boom en zitbank L de veldweg in. Bij een 3-sprong gaat u R het smalle pad in tussen twee
doornhagen, dus niet de brede oprijlaan naar een boerderij. Bij de asfaltweg L langs een mooi
vakwerkhuisje en de kerk. Bij de verkeersweg L. Aan de overkant ziet u het restaurant De Koekepan
waar u kunt pauzeren.
4. Blijf de verkeersweg volgen en neem de eerste weg L, de Nieuwe Hofstraat in. Bij de Tsplitsing R, Achter de Hofkens. Negeer de zijweg rechts en volg de smalle weg tot de
verkeersweg. Steek over en ga RD de veldweg in. Bij de Y-splitsing voor een paar perenbomen L
aanhouden over het graspad. Na 30m bij de T-splitsing met wegkruis L over de veldweg.
5. Steek weer de verkeersweg over en volg het fietspad naar R. Bij de kruising met ANWB-paal
L en volg dan geruime tijd de veldweg langs wat laagstamboomgaarden tot bij het bos. U loopt
het bos in en bij de kruising R. Bij een Y-splitsing R aanhouden met rechts van u een
hoogstamboomgaard. Volg geruime tijd het pad dat slingert naar de bosrand en dan weer het
bos induikt helemaal naar beneden (rood-wit).
6. U komt bij een T-splitsing met voor u een boom met 3 stammen. Hier L naar beneden met
rechts van u een mooie grubbe. Bij de 3-sprong met boompje RD. Bij de 3-sprong met een
groene slagboom RD langs de zitbank. U loopt het bos uit en bij de kruising van veldwegen RD.
Bij de T-splitsing met een kapelletje L over de smalle asfaltweg. Bij de eerste kruising R terug
naar het eetcafé waar u op het gezellige overdekte terras nog iets kunt nuttigen.

