4. Wandeling eetkaffee Riekelt – camping /eetkaffee de Bosrand –eetkaffee Riekelt
Afstand ongeveer 12km
1. Bij vertrek van .de. parkeerplaats eetkaffee Riekelt links. Na 100m weer links
Voerenweg volgen. Twee wegen naar rechts negeren.
2. Bij kruispunt rechts groen volgen. Helling volgen.
3. Boven aangekomen bij de volgende kruising bosweg naar rechts nemen. Rood/witte
balkjes volgen. Over brug, picknickplaats links laten.
4. Eerste weg links nog steeds rood/witte balkjes volgen. Bij T-splitsing links. Volgende
t-splitsing ook links. Geel rode paaltjes volgen. Richting Eckelrade.
5. Halverwege de weg naar Eckelrade door veld rechts geel/blauw/rode paaltjes volgen.
6. Bij verkeersweg haaks rechts (30 zone) rood/gele paaltjes volgen. Bij 3-sprong rechts
aanhouden rood. Bij 4-sprong rechtdoor zwart paaltje richting bos, vervolgens het
bos ingaan.
7. Eerste weg links, vervolgens eerste rechts.
8. Bij t-splitsing links, nu weer eerste weg bospad rechts, trappenpad af.
9. Bij de verkeersweg 100m. naar rechts. Nu bent U bij de Bosrand
Hier kunt U lunchen of iets gebruiken.
De Terugweg:
10. Met de rug naar de Bosrand gaat U naar links. Na de bocht de eerste bosweg
rechts nemen en gelijk door het poortje de zwart/rode paaltjes volgen.
11. Bij de splitsing rechtdoor de helling volgen.. Bij de t-splitsing links.
12. Bij volgende splitsing rechts. Geel paaltje, bijna aan het einde van de weg worden het
geel/rood/zwarte paaltjes.
13. Eerste weg links bosrand volgen, zwart/rode paaltjes en witte/rode balk.
14. Bij de t-splitsing het linker pad nemen. Het rechter pad voert U naar de
Vuursteenmijn (een prehistorische mijn waar 5000 jaar geleden onze voorouders vuursteen dolven.
Van dit materiaal maakten zij allerlei soorten werktuigen zoals messen, bijlen, boren en krabbers.)
Deze weg langs de bosrand blijven volgen (links aanhouden,rechter weg naar boven
negeren)
15. Bij de 3-spromng rechts.
16. Eerste weg links tussen de weilanden, geel/zwarte paaltjes.
17. Voor U ligt eetkaffee Riekelt
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Routebeschrijving: Lotty Reintjens.
www.lottysgrensstreektochten.nl
Routekaarten:
Stichting Wandelgids Zuid-Limburg.
Kijk voor meer wandelroutes op
www.wandelgidszuidlimburg.com

