ROL-route 7. RIJCKHOLT 4,5 km
Nu is er ook een rolstoelroute vanaf onze zaak.
Uiteraard is deze route ook leuk voor gezinnen
met kinderwagens.
Tijdens dit rondje rondom Rijckholt rolt u eerst
over een fietspad met uitzicht op het Savelsbos.
In Gronsveld rolt u door een mooi parkje.
Aan het eind passeert u kasteel Rijckholt dat u
kunt bekijken (Niet van binnen). Daarna moet u
een weg omhoog maar dit is goed te doen.
Bij café Riékelt kunt u na afloop heerlijk
nagenieten.

Start- en eindpunt:
Eetcafé Riékelt,
Rijksweg 184 te Rijckholt (Bij de kerk).
Er is een grote parkeerplaats

1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u R en meteen aan de kruising RD langs de kerkingang.
Neem de eerste weg R (Kasteelstraat). Neem de eerste weg L (De Bounamstraat). Rechts ligt kasteel
Rijckholt. De weg buigt naar links en u komt aan de voorrangsweg. Hier R over het fietspad. Let op! Na 150
komt u aan een kruising met rechts een veldweg. Steek hier L de Rijksweg over en ga de smalle asfaltweg in
(fietsroute 74).

2. Aan de T-splitsing L (fietsroute 73). We rollen Rijckholt binnen en aan de 3-sprong met rechts een veldweg
RD (73). Aan de kruising met boom en wegkruis ook RD (73). Bij de volgende 3-sprong weer RD door de
Voerenweg (73). We passeren een kapel en volgen 73. Aan de ongelijke 5-sprong met zitbank RD (73). U
passeert het kerkhof van Gronsveld.

3. Let op! Meteen voorbij het plaatsnaambord “Gronsveld” gaat u L door de brede ijzeren poort het parkje
binnen. Blijf de asfaltweg volgen door het park. (U kunt wel een rondje door het park maken). Ga weer door
een ijzeren poort en iets verder komt u aan een beklinkerde weg. Hier R en dan meteen L over de asfaltweg
omlaag. We komen aan de Rijksweg. Steek de weg over en ga L.

4. Neem de eerste weg R omlaag. Ga bij 2 kruisingen RD en aan de kruising met de Mathijs Roosenstraat L.
Aan de kruising RD door de Hogeweg, we verlaten de bebouwde kom. Negeer een veldweg links. We komen
aan de 3-sprong met mooi wegkruis en zitbank. (U kunt hier links door de poort gaan en het kasteel Rijckholt
bekijken). Hier L (dus niet de weg door de poort). Neem de eerste weg L (Carolusweg). Neem de eerste weg R
(Dominikanenstraat). Negeer alle zijwegen en rol omhoog tot bij café Riékelt waar u nog iets kunt eten of
drinken.
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