
ROUTEBESCHRIJVING
12 km. Horeca in Rijckholt, Cadier en Keer en 
Eckelrade. Honden toegestaan. 75% onverhard. 
Start vanaf de parkeerplaats van Eetkaffee 
Riekelt (goede keuken, goed geprijsd), Rijksweg 
184, Rijckholt. Langs het tankstation en RD de 
veldweg volgen (zwart/geel). Pad RD volgen door de 
weilanden. Beneden gekomen LA. Na ±300 m. 
links trapjes omhoog. Weg volgen langs de 
bosrand. Links ziet u de Pietersberg en de 
achterkant van fort Eben-Emael. Door draaihekje, 
veldweg oversteken naar het volgende 
draaihekje. Steeds naar volgende draaihekje. Bij 
verkeersweg aangekomen RD oversteken. Eerste 
weg rechts (groen/rood), bosweg nemen en onder 
aan de helling naar links. ± 50 verder bij splitsing LA 
en na ±200 m (opletten!!) via een trapje naar 
beneden en het pad volgen tot bij het poortje. 
Pad door het weiland volgen, bij het volgende 
poortje naar links. Pad volgen tot de kruising, even naar rechts en dan gelijk links. Even geel/groen 
volgen. Rechts aanhouden, weg gaat omhoog (alleen groen paaltjes). Rechts liggen de mergelgroeven. 
U passeert de voormalige boswachterwoning De Beuk. Bij volgende splitsing rechts het pad door het 
bos nemen. Vervolgens eerste weg naar boven en bij kruising groen/geel omhoog en bij bosrand de 
veldweg richting Cadier en Keer RD blijven volgen. Bij splitsing rechts aanhouden. Nu steeds 
geel/groen blijven volgen. Even voor de Rijksweg gaat een weg naar rechts door de weilanden door 
(nog steeds geel/groen). De weg volgen (rechts ziet u het witte gedenkteken van de erebegraafplaats 
van Margraten). 
Tot de t-splitsing links aanhouden (geel/groen). Bij volgende t-splitsing weer links, bij de bocht RD tot 
aan de Rijksweg en oversteken. Op het fietspad naar rechts. Na een paar honderd meter bent u bij 
Eetkaffee ’Op ’t Indsje’ (U kunt hier ’s avonds voor €6,75 ’met de pot’ mee eten. Móét goed zijn, want 
de boel zit elke dag vol!) Na het verlaten van het café de weg oversteken en naar rechts. Na ± 300 m 
de eerste weg links nemen (rood/gele paaltjes). Bij de bocht en de splitsing de witte paaltjes volgen. 
Bij splitsing naar rechts de blauw paaltjes richting Eckelrade volgen. In Eckelrade bij het hotel 
oversteken en RD de rode paaltjes volgen. Bij de voorrangsweg even naar rechts, dan de weg 
oversteken en de eerste weg links nemen. Steeds RD tot aan de bosrand, hier naar beneden (groen 
paaltjes). Beneden aangekomen bij de kruising naar links. Deze weg volgen tot in Rijckholt. Nu eerste 
weg naar rechts en terug naar parkeerplaats. 
Informatie: www.lottygrensstreektochten.nl. 
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