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Inleiding 
Welkom op het Karman Ghia weekend in het diepe zuiden. In dit boekje vind je informatie over het 

weekend. Voor zowel zaterdag alsook de zondag is het programma opgenomen. Hoofdactiviteiten 

zijn natuurlijk de ritten. 

Op zaterdag gaan we vanaf fort Pieter in Maastricht door het heuvelland naar Vaals en weer terug 

naar Maastricht. Een route die zich kenmerkt door kleine weggetjes die slingerend door het 

heuvellandschap gaan. Je passeert met grote regelmaat plaatsjes waar diverse terrassen zijn om te 

stoppen. Bij de routebeschrijving is ook een uitleg opgenomen van bezienswaardigheden langs de 

route. De totale lengte van de route bedraagt ongeveer 125 km. 

In de avond kun je deelnemen aan een rondleiding met gids die start om 19u30 vanaf het onze lieve 

vrouwenplein. 

Op zondag gaat de rit door het gebied wat ook wel de grensmaas wordt genoemd. De totale lengte 

van de rit bedraagt 90 km. Langs de maas en het Juliana kanaal rijden we richting noorden tot Berg 

aan de Maas waar we de maas met het pondje oversteken (kosten €1,90 contant betalen) om 

vervolgens weer af te zakken naar Maastricht. 

In Maastricht rijden we door het centrum om vervolgens langs de sluizen van Ternaaien te eindigen 

bij de Jezuïeten grotten waar we om 14u30 een privé rondleiding krijgen. Het weekend wordt 

afgesloten met een stuk onvervalste Limburgse vlaai in de grot. 

Uiteraard kun je ook aan één van de twee ritten deelnemen. 

We wensen jullie veel plezier dit weekend! 



Programma zaterdag: 

9u30 - 10u30 Ontvangst met koffie bij terras "Bergrust" , parkeerplaats 
fort sint Pieter Luikerweg Maastricht 

10u30 - 16u30 Rondrit Maastricht — Vaals — Maastricht totale lengte 1`6) 
km, alleen deelname aan de rit kan uiteraard en is gratis 
voor leden. De rit eindigt bij Novotel Maastricht 

17u30 - 19u00 Diner Novotel 

19u00 - 19u30 vervoer naar onze lieve vrouwenplein met taxi van Novotel 

19u30 - 21u30 Rondleiding centrum met gids 

21u30 -  Evaluatie eerste dag in café Pieter met live muziek 

Programma zaterdag: 
; )c)t--) 

9u00 — 9u30 

9u30 — 14u00 

Vertrek rondrit vanaf parkeerplaats Novotel. 
Sibemaweg 10, Maastricht 

Rondrit Maastricht-Berg aan de Maas- Canne totale lengte 
90 km. Alleen deelname aan de zondagrit met of zonder 
rondleiding door grotten kan uiteraard ook en is gratis voor 
leden. 

14u30 - 17u00 Bezichtiging grotten en afronden weekend . 
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Start: café Bergrust Luikseweg Maastricht 9u30 

Aankomst: Novotel Maastricht 16u00 

Ritlengte: 140 km 



Aanwijzing Km 

 

Vertrek vanaf Parkeerplaats rechtdoor over Luikerweg tot 
verkeerslichten, hier linksaf (bij politie bureau) de N278 op 

o 

 

Volg de N278, twee rotondes rechtdoor 2 

 

Na rotondes bij eerste verkeerslichten de cabergerweg op richting de 
A2,A79. De eerste verkeerslichten rechts volg borden A2,A79 
Je rijdt nu over de Noorder brug. 3 

 

Rechts ziet u de Sappi papierfabriek van Maastricht liggen 
Blijf de doorgaande weg volgen, richting berg en Terblijt 

Je rijdt nu over de tunnels van Maastricht en daarna ligt links ligt het 
MW  stadion. Blijf de weg rechtdoor vervolgen. 

7 

 

Blijf rechtdoor gaan richting berg en Terblijt over de Terblijterweg. 
N590 
Dit doe je tot de eerste rotonde in berg en Terblijt en daar ga je links 
de "grote straat" op. 

12 

 

De grote straat slingert door Terblijt naar beneden. 
De grote straat gaat na een scherpe bocht over naar in de 
Geulhemmerweg 

  

Hier rijdt u over een steile weg naar beneden Geulhem binnen 
Beneden in Geulhem zitten aan de rechterkant van de weg 
grotwoningen in het mergelgesteente uitgekapt. 
Beneden maakt de weg een scherpe bocht naar rechts. 

13 

 

Blijf de doorgaande weg volgen. Hier rijdt u Houtem binnen over het 
bruggetje over het riviertje de geul. 

  

Je komt aan bij een Y-splitsing hier ga je rechts (er staat een 
kapelletje op de Y splitsing). 
Je rijdt nu langs de ingang van de schatkamer en de kapel van 
chateau  Gerlach  (Hier sliepen oud president Bush bij zijn bezoek aan 
Nederland en de Rolling  Stones  bij hun optreden op PinkPop) 

14 

 

Deze weg maakt scherpe bocht naar links. Einde van deze weg 
rechtsaf richting Valkenburg aan de Geul. 15 

 

Rechtdoor blijven rijden bij rotonde richting centrum tot afslag naar 
rechts richting Berg en Terblijt en Sibbe. De koningin juliana straat in 17 
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Grotwoningen Geulhem 

De grotwoningen te Geulhem waren meestal open gekapte 
ruimtes of ingangen van groeves. Vaak maakte men hiervoor 
gebruik van korte, doodlopende gangetjes. Men trok hiervoor 
een muur op en zo had men voor weinig geld een woning. Een 
gat in het plafond diende als schoorsteen. 

Het waren dus woningen voor de armeren uit de samenleving, 
meestal voor de mensen die hun brood verdienden met het 
kappen van mergel. In het verleden was het voorkomen van 
grotwoningen in Zuid-Limburg een relatief normaal 
verschijnsel. De langst bewoonde grotwoning lag op de Sint-
Pietersberg te Maastricht. Hier woonde Greetje Blankers 
samen methaar drie katten en hond tot 1972. 
Enkele woningen in Geulhem zijn tot 1931 bewoond geweest. 
Men betaalde destijds een huur van 4 cent per maand of 50 
cent per jaar. Enkele van de rotswoningen zijn in 1976 
gerestaureerd. De woningen waren somber ingericht, soms 
waren de muren en zoldering met kalk gewit of lichtblauw gekleurd. Eén van de 
grotwoningen had zelfs twee verdiepingen. De vloer van de woning lag enkele 
meters boven de landweg. Twee steile paadjes leiden naar de ingang. Bij de 
grotwoning hoorden een kippenhok en een bakoven op de bovenverdieping. Deze 
woning werd tot 1912 bewoond. Toen het toerisme in Limburg opkwam werden de 
grotwoningen in de zomer nog langere tijd bewoond om zo wat extra inkomsten te 
krijgen door de toeristen te laten zien hoe men woonde. 

Château  St.  Gerlach  ligt in het Limburgse kerkdorp Houthem 
(gemeente Valkenburg aan de Geul) in het Geuldal. Het is 
oorspronkelijk in de twaalfde eeuw gebouwd als klooster 
tezamen met de ernaast liggende kloosterkerk. In de 
negentiende eeuw werd het klooster omgebouwd tot kasteel. 
Het omvat een rechthoekig hoofdgebouw, een koetshuis en 
een kasteelboerderij. Tegenwoordig is in het complex aan de 
Joseph Corneli Allee een luxueus hotel, restaurant en 
conferentieoord gevestigd. Het gebouwencomplex met 
omliggende tuinen omvat meerdere rijksmonumenten en is onderdeel van het 
Buitengoed Geul & Maas. 
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T splitsing links oranjelaan in. Einde rechts de Wilhelminastraat in. 
Je rijdt nu langs de vestingsmuur van Valkenburg door het centrum 
(linker zijde). 

  

Bij een drie splitsing ga je rechts de Cauberg op.. Blijf deze weg 
vervolgen tot boven in het plaatsje Vilt. Hier ga je linksaf richting 
Sibbe(Bovenaan de berg in Vilt is de aankomstplaats van de Amstel 
gold race) 20 

 

Bij de rotonde rechtdoor richting Sibbe. Rij rechtdoor tot er een weg 
naar links is "de Bergstraat" Ga hier links. 22 

 

Rij de Bergstraat naar beneden door het bos. Aan het eind van deze 
weg rechtsaf de oud valkenburger weg op. 24 

 

Blijf deze weg vervolgen door het plaatsje "oud valkenburg" heen 
richting Schin op geul (voor oud valkenburg ligt aan de linkerkant 
kasteel Schaloen). 

  

In Schin op geul linksaf de Breeweg in. 
Deze straat gaat over in de Tolhuisstraat. 

27 

 

Deze straat komt uit bij de kerk van Schin op geul. Voor de kerk links 
richting bungalow park, de graafstraat in . Je gaat een tunneltje onder 
het "stoom treinspoor"door (het miljoenenlijntje). 

28 

 

De weg vervolgen rechtdoor door Walem heen, De Walemheimer 
weg. Na Walem rechtdoor richting Klimmen 30 

 

Je rijdt nu Klimmen in rechtdoor door de houtstraat. 

  

Einde Houtstraat rechtsaf de Klimmender straat in 
Direct linksaf richting Retersbeek over de Putweg. 

31 

 

Deze weg gaat over in de Retersbekerweg 
Door Retersbeek heen rijden. 
Daarna de eerste weg links richting Weustenrade de eustenraderweg 
op. 35 

 

Deze weg gaat over in de Vleckstraat. Deze weg maakt scherpe 
bocht naar rechts de luiperbeekstraat, hier rechts aanhouden de 
oliemolenstraat in 

  

Einde van deze weg links, de Ten Esschemweg (rechts ligt viaduct 
waar de A76 onderdoorgaat) 

  

Einde van deze weg rechts Heerlen/Hoensbroek. Je gaat nu over de 
A76 heen over de Terlindenweg 

37 

 

Links af , de doorgaande weg, de klinkerstraat in. 
Aan de rechterzijde ligt kasteel Hoensbroek. 39 

 

Einde weg rechts, je rijdt nu langs de parkeerplaats van het kasteel 
(Juliana Bernhardlaan) 
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Het miljoenenlijntje  

De aanleg start in 1925 en wordt uitgevoerd 
door het Spoorwegbouwbedrijf uit Utrecht, een 
dochteronderneming van de NS. De bouw was 
moeizaam en duur. Zo dreigen door de 
mijnbouw voortdurend verzakkingen te 
ontstaan. Om de hoogteverschillen zo klein mogelijk te houden, wordt in het 
heuvelachtige gebied veel grond verzet. Terwijl in het dal van de Anselerbeek in 
Kerkrade de spoordijk 32 meter wordt opgehoogd, komt de spoorlijn tussen Kerkrade 
en Simpelveld — om niet te veel te hoeven stijgen en dalen — 18 meter onder het 
maaiveld te liggen. De Miljoenenlijn is tot op de dag van vandaag een 
spoormonument van grote cultuur-historische waarde 

Valkenburg 

Belangrijk voor het toerisme in Valkenburg zijn de drie beschermde stads- en 
dorpsgezichten binnen de gemeente: het rijksbeschermd gezicht Valkenburg, 
het rijksbeschermd gezicht Oud Valkenburg en het rijksbeschermd gezicht Sint 
Gerlach.  Recente is de herinrichting van de centrumstraten, het herstel en beter 
toegankelijk maken van de Kasteelruïne (beide voltooid in 2013), de restauratie van 
de twee stadspoorten (Berkelpoort en Grendelpoort), de herbouw van de verdwenen, 
derde stadspoort (Geulpoort) en het terugbrengen van een deel van de stadsgracht 
in het Den Halderpark. Ook in andere delen van de gemeente bevinden zich een 
groot aantal rijksmonumenten. Bijzonder is het 'lint' van kastelen in de Geulvallei. 
Van oost naar west: Kasteel Genhoes, Kasteel Schaloen, Kasteel Oost, Kasteel Den 
Haider, Château  St.  Gerlach  en Kasteel Geulzicht. 

De Cauberg is een heuvel, helling en straat in de Nederlands-

 

Limburgse gemeente Valkenburg aan de Geul. De Cauberg is vooral bekend uit 
de wielersport; de helling werd vele malen in het 
parcours van belangrijke kampioenschappen 
opgenomen. Daarnaast bevinden zich op de Cauberg 
enkele belangrijke toeristische 
attracties, gedenktekens en rijksmonumenten. 

Kasteel Hoensbroek 

Kasteel Hoensbroek of Gebrookhoes is een van de 
grootste kastelen van Nederland. Het oudste gedeelte 
van het kasteel, met name de hoge ronde toren, dateert van rond 1360. Bijna zes 
eeuwen was het kasteel het stamslot van de ridders Hoen van den Broeck, de 
rijksbaron, en de rijksgraven en markiezen Van en tot Hoensbroeck. De familie Van 
Hoensbroeck verliet het kasteel eind 18e eeuw, waarmee het kasteel in verval 
raakte. Graaf Frans  Lothar  verkocht het in 1927 aan de huidige eigenaar, de stichting 
'Ave Rex Christe'. Tussen 1930 en 1940 werd het grondig gerestaureerd onder 
architect Nic. Ramakers. Van 1951 tot 1973 heeft schrijver-dichter Bertus Aafjes in 
een deel van het slotgebouw gewoond. In de periode van 1986 tot 1989 heeft 
opnieuw een restauratie plaatsgevonden. Het kasteel wordt nu door de gemeente 
gehuurd en gebruikt als museum. 
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De eerste weg rechts de kasteel hoensbroeklaan in. Rij deze 
helemaal rechtdoor. (Je rijdt langs de caumerbeek rechts) 
Na de rotonde gaat de straat over in de Gravin van Schonbornlaan 
(passeert het zwembad en sporthal links). 40 

 

Aan einde rechts de Koumerweg op (de berg aan de linkerkant is van 
gesteente wat vrijgekomen is bij delving van steenkool). 41 

 

Bij de rotonde rechtdoor en vervolgens bij verkeerslichten rechts 
richting Voerendaal over de N581. 
Houdt de rechterbaan aan en blijf richting Voerendaal aan houden 
over de Beersdalweg.( de brug over de A67) 43 

 

Deze weg maakt een scherpe bocht naar links en gaat over in 
"Putterweg" 

44 

 

De eerst volgende weg Rechts af dit is in de bocht de "Steinweg" in 
(hierbij staat een bord max. doorrijhoogte 3,8 m ,in de bocht). 
Aan de linkerkant staat een kasteel in privé bezit. 
lets voorbij het kasteel liggen de golfbanen van Voerendaal. 

45 

 

Aan de linkerkant ligt villa Ten  hove  met aan andere kant van de weg 
steen met een "uitzicht bord". Hier zijn ooit romeinen neergestreken 
om een nederzetting te bouwen 

Je rijdt een onder een viaduct door van de A79. Einde weg links af 
"Barrier"  over de Valkenburger weg 

47 

 

Direct nadat je onder het spoorviaduct bent gereden, eerste rechts af 
"Ransdalerweg" Dit is een smal weggetje 49 

 

Einde weg rechts de midweg op en meteen weer links de "karstraat" 
in. 

51 

 

Kruising rechtdoor oversteken. De kruishoeveweg op. 53 

 

Einde weg rechts de vijfbundersweg op 

  

Bij gedenkkruis eerste weg rechts (mergellandroute) `afvaartweg" 55 

 

Eerste weg rechts "Heugdenweg" 
( Je ziet aan de linker kant de Limburgse wijngaarden) 

56 

 

Eerste weg links "Schreumerweg" (mergellandroute) en blijven 
volgen 

  

Einde weg rechts "Ransdalerstraat" (mergelroute) 58 
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Limburgse mijnen 

In drie kwart van een eeuw veranderde de mijnbouw drastisch de oostelijke hoek van 
Zuid-Limburg in elk aspect. Toen de eerste  pitheads  werden gebouwd, was dit een 
agrarisch gebied van kleine dorpen met een bevolking van amper 22.000. Tegen de 
tijd dat de mijnen werden gesloten, meer dan tien keer zoveel mensen daar leefden, 
en het was een van de meest dichtbevolkte delen van Nederland, de tweede alleen 
voor de Randstad , de stedelijke agglomoration in het westelijke deel van het land. 

De mijnbouw was een groot aantal toeleveringsbedrijven en een uitstekende 
infrastructuur van de spoorwegen en kanalen was gebouwd voor het vervoer van 
kolen naar binnenlandse en buitenlandse markten te vergemakkelijken 
aangetrokken. De Julianakanaal werd geconstrueerd daartoe in de jaren 1925-1936 
en in dezelfde periode een 13 kilometer lange spoorlijn werd tussen Schaesberg 
Simpelveld en om te voorzien in dagelijkse personenvervoer. Deze lijn werd bekend 
als de 'miljoen lijn', omdat het meer dan een miljoen gulden per kilometer spoor af te 
leggen, een record bedrag voor die tijd kostte. 

De meest ingrijpende veranderingen, echter, vond plaats op het sociale vlak. Er was 
een massale toestroom van werknemers om aan het werk in de mijnen. Ze kwamen 
niet alleen uit alle hoeken van Nederland, maar ook van oudere mijngebieden in 
Duitsland, Polen , Italië , Spanie , Marokko en elders. In 1939 bijna 700 buitenlanders 
uit negen verschillende nationaliteiten leefde in Kerkrade , die de grootste mijnstadje 
in Europa was geworden. 

Op 17 december 1965 kondigde de Nederlandse regering de volledige beëindiging 
van de mijnbouw. Het gevolg van de beslissing voor de werkgelegenheid, de sociale 
en economische structuur en culturele en sociale ontwikkelingen in Zuid-Limburg 
waren enorm, net als de Nederlandse mijnen bevonden zich in dit gebied. 
Vijfenzeventig jaar van de mijnbouw had het zuiden van de provincie Limburg 
veranderd in een van de meest dichtbevolkte gebieden van Nederland. De mijnen 
had geresulteerd in de oprichting van het aanbod industrieën en een infrastructuur 
van wegen, spoorwegen en waterwegen, vooral gericht op het vervoer van kolen, in 
Nederland en in het buitenland. 

Wanneer de laatste mijn haar deuren in 1976 gesloten, hadden 45.000 mensen hun 
baan verloren. Daarnaast werden nog eens 30.000 indirect verband banen bij de 
toeleverende bedrijven (met name in de bouw en de metaalsector) verloren. 

In 1975 heeft de provinciale overheid opdracht gegeven tot een onafhankelijk bedrijf, 
de Industriebank LIOF om bestaande werkgelegenheid te ondersteunen en 
alternatieve werkgelegenheid te trekken. Sinds 1975 heeft deze organisatie bracht 
meer dan 100 bedrijven naar de provincie Limburg. 

In 1982 heeft de provinciale overheid een plan opgesteld om het toerisme te 
stimuleren in Zuid-Limburg. Het plan was gericht op vier specifieke gebieden: 
congrestoerisme, vakantie toerisme, watersport en recreatieve faciliteiten voor een 
dagje uit. Congrestoerisme kreeg een belangrijke impuls met de bouw van het 
Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC). 

Eén van de nakomelingen van de mijnindustrie die overleeft tot vandaag is het 
chemiebedrijf DSM - een multinational actief in diverse takken van de chemische 
industrie. Het heeft nog steeds een groot industrieel complex in Geleen  
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Eerste weg links "Delkesweg", we verlaten nu de mergellandroute. 
(links aanhouden ) 

  

De spoorwegovergang over en links 
aanhouden op de splitsing 

  

Einde weg links "valkenburgerweg" richting 
Wijlre doorrijden tot in Wijlre (de N595). Aan de rechter kant heb je 
mooi uitzicht op de Geul vallei 

59 

 

Rechtdoor rijden, Wijlre in, tot je een verplichte rijweg krijgt naar 
rechts (je komt nu  fangs  de Brand-brouwerijen) 

62 

 

rechtsaf "brouwerijstraat" richting Gulpen aanhouden (de N594) 63 

 

Je rijd nu door de geulvallei. 
Rij deze weg door , je rijdt nu Gulpen binnen 
In Gulpen liggen diverse terrasjes bij de geul. 

  

Bij verkeerslichten linksaf de rijksweg op richting Vaals, de N278. 
(rechts ligt de Gulpen-brouwerij) 65 

 

Bij eerst volgende verkeerslichten rechtsaf "Oude Akerweg" in. 

  

Direct rechts de burgemeester Teheuxweg in en een paar 100 meter 
verder links "doctor L.Pinckersweg" richting de Gulperberg. Boven op 
deze berg staat de Gulpener tegenhanger van Christusbeeld van Rio 
de Janeiro. 

  

Eerste weg links stijl omlaag over de Gulpener bergweg richting Partij 66 

 

Je rijdt over bruggetje over de geul en rijdt dan Partij binnen. Einde 
weg links "Partijerweg" Deze weg links aanhouden richting de 
rijksweg (N278) 

68 

 

De rijksweg oversteken richting de Wittemer Alee. 

  

Aan de rechterzijde passeer je het bedevaartsoort van Wittem 
(klooster van wittem) 
De eerste straat rechts de Van Plettenbergweg richting Eys" 69 

 

Deze weg slingert richting het dorpje Eys. Je gaat nu onder een 
spoorbrug door van "de stoomtrein". De straatnaam verandert in de 
Wittemerweg 
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Brand brouwerij  

 

Op 23 december 1871 verkoopt Jan Hendrik 
Hubert L'Ortye de brouwerij aan Frederik Edmond 
Brand, bouw- en werktuigkundige te Hedel. Als 
een van de eersten in Nederland wist Brand in 
1902 het laaggistende pilsener bier op de markt te 
brengen. De vraag naar Brand steeg enorm, zeker 
nu ook buiten Wijkre het bier verkocht ging worden. 

Op 19 april 1989 wordt bekend dat Heineken de 
brouwerij van de familie Brand heeft overgenomen. Daarmee verloor Brand in 1992 
het predicaat hofleverancier, omdat de brouwerij niet meer aan de eisen voor 
hofleverancier voldeed. De overname brengt een schok teweeg in Limburg, maar 
Brand bier wordt nog steeds enkel in Wijlre gebrouwen. 

Enkele jaren na de overname past Heineken het recept voor Brand Pilsener aan bij 
de heersende smaak en gaat ook over tot pasteuriseren. Hierdoor ging de 
karakteristieke smaak grotendeels verloren. 

Klooster/ bedevaartsoord Wittem 

Het redemptoristenklooster Wittem is een klooster in 
het Zuid-Limburgse dorp Wittem. Het klooster staat 
onder meer bekend als bedevaartsoord van de heilige 
Gerardus Majella. Het klooster en de kloosterkerk, 
schuin tegenover kasteel Wittem gelegen, zijn beide 
rijksmonumenten. Sinds 2005 is het klooster de zetel 
van een provincie van de congregatie der 
Redemptoristen, een provincie die Nederland, 
Vlaanderen en een deel van Duitsland en Zwitserland 
omvat. 

De heilige Gerardus Majella werd in 1893 door paus 
Leo XIII zaligverklaard en wordt sindsdien in Wittem 
vereerd. Deze verering maakte Wittem vanaf de jaren 
1920 tot een belangrijk bedevaartsoord. In 1961-62 
werd aan de noordkant de Gerarduskapel gebouwd. 
In het klooster vinden dagelijks misvieringen plaats, 
terwijl er ook congressen en andere evenementen 
voor groepen worden georganiseerd. Jaarlijks wordt 
het klooster, met name in de periode tussen mei en 
oktober, door duizenden mensen bezocht, uit heel 
Nederland alsmede het Belgische en Duitse 
grensgebied. Naast de kapel van Gerardus Majella 
wordt ook de zgn Ronde Kapel met een icoon van 
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand veel 
bezocht. 
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De Wittemerweg gaat over in de Mesweg bij  cafe  terras "bie de 
tantes" 
Blijf rechtdoor rijden tot autobedrijf OTO Eys rechts en bushokje links. 
Ga daar rechtsaf de kelderweg in. 

  

Rechtdoor en over het spoor. 72 

 

Bij kruispunt rechtdoor richting Wahlwiller "de botterweck" straat 73 

 

In Wahlwiller rechtdoor blijven gaan tot scherpe bocht naar rechts "de 
einderstraat" Einde van deze straat links de pres j.f.kennedystraat in 
en einde van deze straat rechts de "oude baan" 

  

Na gasthuis (met terras) A gen  kirk,  eerste straat links "kruisweg" 74 

 

De "rijksweg (N278)" oversteken (voorzichtig is drukke weg) 
"Capucijnenweg" 

  

Einde weg links "Partijerweg" gaat over in "Pastoor Ruttenstraat" 
richting Mechelen 

76 

 

Voor vakwerkhuis eerste straat links "Hilleshagerweg" op en 
blijven volgen richting Vijlen. 
Einde van deze weg rechts richting kerk Vijlen, de "Vijlenberg".( Je 
kijkt nu naar de hoogstgelegen kerk van Nederland. Hoogste toren 
ten opzichte van het Nederlands Amsterdams peil. Ook in Vijlen 
liggen weer genoeg cafeetjes.) 

79 

 

Volg de doorgaande weg door Vijlen, de straatnaam gaat over in 
Harles en vervolgens "Holset" 

  

Na Vijlen gaat de weg verder richting "Hofset" 
Rij door Holset heen. 83 

 

Einde weg links. Hier ligt kasteel Vaalsbroek. De weg heet ook 
"Vaalsbroek". Deze straat gaat over in "Eschberg" (Het kan zijn dat je 
hier leden tegenkomt die al langs het drielandenpunt zijn geweest) 84 

 

Einde weg rechts "randweg " richting het drielandenpunt aanhouden. 
In een bocht naar links rechts aanhouden richting drie landenpunt, de 
weg gaat over in "viergrenzenweg" 

85 

 

De wegslingert nu naar boven langs diverse "attracties". Blijf weg 
vervolgen langs het parkeerterrein, langs de Wilhelminatoren richting 
"Labyrint" 
Hier goed opletten, de weg draait voor het drielandenpunt langs, 
echter er is een afslag naar rechts die over het drie landenpunt rijdt. 
Neem deze en rijdt langs/over het drielandenpunt en langs "de toren" 
(direct erna is ook mooie parkeerplaats als je drielandenpunt wilt 
bezoeken) 
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Kerk van Vijlen  

De Sint-Martinuskerk is een Nederlands kerkgebouw in Vijlen in de Zuid-Limburgse 
gemeente Vaals. Ze staat dominerend langs de hoofdweg van Vijlen op 195,62 
meter hoogte boven op de Vijlenberg, een heuvel in het dorp, waardoor ze van verre 
te zien is. Ze is daarmee de hoogstgelegen parochiekerken van Nederland. 

Rond de kerk ligt een door een natuurstenen muur omgeven kerkhof. 

Ze is van het type hallenkerk en de stijl is geïnspireerd op Nederrijnse gotiek. De 
neogotische kerk is van het zogenaamde Stufenhalletype, wat inhoudt dat de drie 
schepen van de kerk even hoog zijn en onder één dak met elkaar liggen, waarbij de 
zijschepen smaller zijn dan het middenschip. Dergelijke Stufenhallen kwamen veel 
voor in het gebied waar Weber opgroeide en de Vijlense kerk is karakteristiek voor 
zijn vroege werk. De kerk heeft ronde pijlers met gestucadoord-houten 
kruisribgewelven. De 65 meter hoge westtoren wordt geschraagd met overhoekse 
steunberen. In de hoogste geleding zitten gekoppelde galmgaten en het geheel 
wordt bekroond met een achtkantige naaldspits 

Limburgse champagne uit Holset (holset 34-36) 

Domein Holset is gelegen nabij het drielandenpunt in het dorp Holset en is het 
Nederlands mousserend wijnhuis én  B&B.  Het wijndomein profileert zich 
als Limburgs 'Champagnehuis'. De mooi verbouwde  B&B-boerderij, ligt 
tussen de wijngaarden. 

Het drielandenpunt: 

Van 1839 tot 1919 was het drielandenpunt een vierlandenpunt. 
Nederland, België en Pruisen (later Duitsland) grensden hier toen aan het 
ministaatje Neutraal Moresnet. Na de Eerste Wereldoorlog vonden er 
diverse grenscorrecties plaats tussen België en Duitsland en werd 
Neutraal Moresnet bij België gevoegd. Sindsdien is het vierlandenpunt bij 
Vaals een drielandenpunt geworden. 

Grensmarkeringen 

De oudste grenspalen in het gebied zijn die van de voormalige Vrije  
Rijksstad Aken. Deze stenen van rond 1340 zijn te herkennen aan een afbeelding 
van de Duitse rijksadelaar. Van de 183 Akense grenspalen zijn er momenteel 
vermoedelijk nog 18 over, verspreid in het Aachener  Wald.  Het in 1928 geopende 
symbolische drielandenpunt wordt door veel toeristen aangezien voor het echte 
drielandenpunt, dat ongeveer vijftig meter verderop ligt. De verwarring wordt vergroot 
door het feit dat twee van de drie grenspalen ooit op het 'echte' drielandenpunt 
stonden. Het 'echte' drielandenpunt bij Vaals wordt tegenwoordig gemarkeerd door 
een grenspaal uit 1926. In dat jaar werden de oorspronkelijk in 1839 geplaatste paal 
nr. 193 (de Bismarckgrenspaal) en de in 1843 erbij geplaatste Nederlandse paal nr. 1 
naar het symbolische drielandenpunt verplaatst. De Belgische grenspaal is een kopie 
die door de VVV Vaals is geschonken als vervanging van de verdwenen Moresnet 
grenssteen nr. XXXI. In het plaveisel rondom de 'echte' grenspaal zijn alle grenzen, 
ook die met het voormalige Neutraal Moresnet, aangegeven. 



2ch ffinountalns weekend Rateg2dagnit 

 

Na de parkeerplaats achter de toren direct rechts om de 
parkeerplaats heen. 
De weg slingert met paar scherpe bochten naar beneden en 
beneden ga je onder het tunneltje door en maakt bocht naar rechts (je 
bent nu in Belgie) 

88 

 

De weg rechtdoor vervolgen. Einde weg rechts  "rue  de Vaals" 
dit is een zeer scherpe bocht naar rechts. 
Je rijdt nu terug richting "Nederlands Limburg" door plaatsje 
Plombiers. 

  

Terug in Limburg neem je na het bord "de Limburgers heten u 
welkom" de tweede straat links "schuttebergseweg" 92 

 

Einde weg links "Vaalsbroek" (hier reed je eerder de andere kant 
op) en deze weg blijven volgen. 

93 

 

Deze weg gaat door het Vijler bos. Aan het begin van het Vijler bos 
ligt  lodge  7 een terras met een mooi uitzicht richting het 
drielandenpunt. In het bos ligt ook een mooi en "beroemd"  cafe  het 
hijgend hert 

  

Naar links blijven volgen richting Epe. De weg slingert langs het 
Vijlerbos. 

98 

 

Bij de y splitsing bij restaurant buitenlust (met mooi uitzicht) scherpe 
bocht naar rechts "groenweg" richting Vijlen terug het vijierbos in. 
Doorgaand verkeer volgen door het bos heen. 100 

 

Als je het bos uitkomt bij de y splitsing links aan houden doorgaand 
verkeer. 
Je kijkt nu op te kerktoren van Vijlen. 103 

 

Bij de t splitsing ga je rechtdoor. Vervolgens ga je links af richting Rott 
Je rijdt langs diverse vakwerkhuisjes. 104 

 

Rechtdoor tot een y splitsing hier ga je rechts de kleebergerweg 106 

 

Aan het einde van deze weg links af de Brommerigerweg op 107 

 

Rechtdoor blijven rijden op de bommerigerweg 

  

Bij camerig (nrs 20-21) rechtsaf. 109 

 

Rechts op de terpoorterweg Links ligt een bekende ijs tent (veel 
lekker niet duur). 

  

Je rijdt Camerig uit ( Aan de rechterkant ligt het "de Smidse"  cafe  met 
uitzicht over de geulvallei) 
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Het Vijlenerbos is een langgerekt bosgebied dat zi  

 

ca. 8 km tussen Epen en het Drielandenpunt bij Va I s _ Het bos grenst 
lengte van ca. 5 km aan België en over ca. 1 km aa  tr TI D uitsland. Deelge 
het bos zijn meestal genoemd naar dorpen en geht..2  ten in de buurt. \/ 
oost: het Elzetterbos (bij Elzet en Rott), het eigenlijk  
Holsetterbos (bij Holset), het Malensbos (ten zuider 
Schimperbos (ten zuidwesten van Wolfhaag) en de  
De Vaalserberg sluit zowel op Belgisch als op Duits   rondgebied aan bi 
hellingbossen, zoals het Aachener  Wald  en het Preu_im---   bos. Tezamen wo 
bossen wel aangeduid als het Drielandenbos. 

Ongeveer 200 ha van de hoogste delen van het bos Nu ssen Vijlen, Eper 
en Vaals bestaan uit tamelijk vlakke plateaus, de res bestaat uit helling( 
tamelijk uitgestrekte hellingbossen worden gekenrn iwwww----- 1-ct door forse hoogl 
van zo'n 100 meter. Het hoogste punt is met 323 het Drielandenpl 
laagste ligt niet ver van de Geul op ca. 150 meter. 

In de lagere delen komen een aantal bronnetjes voor--

 

beekjes ontspringen, zoals de Cottesserbeek, de Be r  
de Hermensbeek, de Lombergbeek, de Harleserbeei—
de Zieversbeek. 

uitstrekt over ee 

  Xlijlenerbos, het i< 
v an  de Epenerbaa 

eneens beboste ' 

waaruit in alle  rich 
rsbergbeek, de 14 

cie Hermansbeek 
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ar je ook allerlei terrassen hebt direct aan de 
to en motor liefhebbers voorbij kunt zien 

!n richting Maastricht deze straat is de 

armuur en nadert de grote provinciale weg 
over richting Noorbeek. 
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den de Kutersteenweg in. 
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Margraten/ Vaals dit is de dobbelsteenstraat. 
en gaat bij het verkeerslicht links af de rijksweg 

kan de lange weg bevindt zich links  American 

)r, je rijdt Cadier door tot de rotonde. Hier ga je 
mien,  na rotonde links aanhouden 
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Epen/ Slenaken 

Epen is een van de zuidelijkst gelegen dorpen in het Europese deel van het 

Koninkrijk der Nederlanden. Het is onderdeel van de gemeente 
Nederlandse provincie Limburg. De buurtschappen Plaat, Terpoorten, Diependal, 
Terziet en Kuttingen liggen nog net iets zuidelijker. 

Gulpen  Witteen in de 

Langs de oevers van de Gulp, net buiten Slenaken, ligt de Slijpsteen van Slenaken, 

een zwerfkei die in het Neolithicum gebruikt werd voor het polijsten van vuurstenen 

bijlen. 

In de nacht van 28 op 29 juli 2012 werd een deel van Slenaken verrast door de 

kolkende rivier de Gulp na hevige regenval in Een stortvloed overstroomde de 
lagere gelegen delen van het dorp, waar enkele hotels en een restaurant gevestigd 

zijn. 

American  Cemetry Margraten 

De begraafplaats is ca. 26,5 hectare groot. De NE;eierlandse regering heeft de gr
e
ond 

uit eerbied en dankbaarheid in eeuwigdurende brk_zi teleen afgestaan aan de VS... 

liggen in totaal 8.301 Amerikanen begraven in ev graven. In één graf zijn twee 

onbekende soldaten begraven. Een graf is leeg. lit -raam van 
Fletcher  Hill  is op 28 april 2001 (na vele en langel verzoeken van zijn dochter) 

teruggebracht naar Amerika. 

PFC Joseph 

1_2  

De toegangsweg leidt naar de trappen van het Er-j^~iri Voor de toren en het 
gedenkteken in brons, een rouwende moeder, lig-t v-ijver, waarin het gedenkteke  

zich spiegelt. In de toren, ruim 30 meter hoog en r -t e raf te zien,  bevinden zi
ch 

een kapel en een carillon. Het bezoekerscentrum I  ie t aan de rechterkant van het
 

plein. Links bevindt zich een soort museumkapel -t d rie grote landkaarten, 
uitgebeiteld in travertijn, met beschrijvingen van czi cc 
Amerikaanse leger in de regio gedurende de TN.A.R.L=»,..c11 vv

icehrteinidgoeon 
d 
van

g. 

het 1 e 

Op de muren aan weerszijden van het Ereplein, 4:=1I X./1/alls of  the  Missing,  staan 
de 

ve rrichtingen 

namen van 1722 Amerikaanse vermisten die huren levengaven. Namen van vermis' 

die later zijn teruggevonden en geïdentificeerd  zij r, vo orzien van een rozet. 

Achter de toren bevindt zich de eigenlijke begraaf- Deze is verdeeld  in 
zestil 

vakken (A Urn P), die onderling zijn gescheidene  een 
promenade en graspa 

De gevallenen die er begraven werden, zijn in d— gelijk.  Officieren en solddE

 

e- 
at 

liggen door elkaar en de witte kruisen op de graN....-  zijn identiek. Alleen de zes 

ontvangers van een  Medal  of  Honor  hebben eent --u--..iviikend kruis en de joodse 

militairen hebben een gedenkteken met davidste—= 

De promenade, geflankeerd door bomen, leidt n  -  een vlaggenmast aan de 
achterzijde van de begraafplaats. 

Vooral het groene kortgeknipte gras en het gebr- van  spierwit materiaal (gravi 
het monument, stenen) geeft het een net en sta   aanzien. -I  



• • J .ini©MH,2727J2 
  

  

-------

 

___-----

 

------

  

132 

     

134

     

it nu over de Bemeler weg (recht voor je kun je de gaten 
ran  grotten/ groeves in de Bemeler berg) 
mt uit op T splitsing. Ga hier links richting Maastricht 

 

____.---

 

:chtdoor gaan richting Maastricht over de oude-Akerstraat 
136 --

 

t Maastricht in. Rij hier rechtdoor. 
t onder een viaduct door. 137 

 

t stoplicht ga je links af in de burgemeester cortenstraat 
140 - 

t stopbord (de eerste ) rechts de Albert van schardenlaan 

  

oor tot de rotonde en op de rotonde ga je links af 

  

rechterkant verschijnt het Novotel. Voor de club is een 
'te van de parkeerplaats gereserveerd 

142 

 

)oth is een mergelgroeve di 
ht  tot een 

I m dalen helli •bossen. 

M artte 
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,.. 
4 ,  .. 
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Tieens door \  eka ^clieëxploitperd.  Vii  1980 werd \c&.e}xploitatie 
wergenomen de flr'RAnkerstnit, die later fuseerde tot ....., 
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Mergelgroeve 't Rooth 

Groeve `t Rooth is een mergelgroeve die 
gedeeltelijk is heringericht tot een uniek 
natuurgebied met droogdalen en hellingbossen. 

De groeve bij Margraten startte 
in 1938 als Nekami-groeve (Nederlandse Kalksteen 
Maatschappij). In 1954 werd de bestaande 
kleinschalige mergelwinning in Zuid-Limburg door 
de zogeheten Mergelcommissie geconcentreerd in 
de grootschaliger groeve 't Rooth, ten oosten van de reeds aanwezige Nekami-
groeve, die eveneens door Nekami werd geëxploiteerd. In 1980 werd de exploitatie 
van de groeve overgenomen door de firma Ankersmit, die later fuseerde tot 
Ankerpoort. Oorspronkelijk werden de delen van de groeve die uitgeput waren 
heringericht tot landbouwgebied. Later werden ze tot natuurgebied ingericht. 
In 1987 werd 25 ha van het gebied (dat 45 ha telt) tot beschermd natuurgebied 
verklaard, onder meer door het voorkomen van de geelbuikvuurpad en de grote 
afwisseling in plantengroei. In 2003 ging het beheer van dit gedeelte over naar 
Stichting Het Limburgs Landschap. In de groeve zijn door het voor Nederland 
atypische landschap veel bijzondere planten en dieren te vinden. Voorbeelden 
zijn stengelomvattend havikskruid, wilde marjolein, steenbreekvaren en muursla. 

Bemeler berg 

De Bemelerberg ligt op de overgang van het 
Middenterras van de Maas naar het Plateau van 
Margraten. De oppervlakte bedraagt 7 ha. Het 
terrein was vanouds bebost, maar werd uiteindelijk 
gemeenschappelijke weidegrond voor schapen. In 
1923 kwam aan de beweiding een einde. Het 
natuurgebied is tegenwoordig in bezit van de 
Stichting Het Limburgs Landschap. Al in 1942 
werden de eerste delen aangekocht.11], onder meer 
omdat het de enige vindplaats in Nederland was van berggamander. De helling wordt 
sinds 1979 opnieuw begraasd door een kudde Mergellandschapen, om op die wijze 
een open landschap te creëren. 
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Dutch mountains weekene, mnefaerrrit 
 

Start: Novotel Sibemaweg 10 Maastricht 9u30 

Aankomst: Jezuitengrotten Neercanne 

Ritlengte: 90 km 
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Vertrek vanaf parkeerplaats Novotel rechts Afgelegde 
afstand 

[km] 
Eerste links ,rechts aanhouden de N278 op. Deze weg 
vervolgen. Aan de linkerkant passeer je het MECC (waar 
het Eurosongfestival wordt georganiseerd). Blijf op de 
rechter rijstrook. 

o 

Over de brug rechts, de "spiraal in". Bij verkeerslicht rechts 
af, de maasboulevard op. Neem direct de linker baan. Bij 
verkeerslicht links en dan direct rechts. Vervolg deze weg. 
Je passeert een "wegblokkering" die op zondag geopend is 
en kunt hier gewoon doorrijden. Aan de rechterkant passeer 
je de bekendste brug van Maastricht, de Sint Servaasbrug. 

2 

Dan draai je richting de Wilhelminabrug, die steek je over en 
direct daarna links af de Franciscus Romanusweg op. 3,6 

Nadat deze weg van de maas afdraait, ga je eerste 
verkeerslicht links af onder de noorderbrug door richting 
borgharen. We gaan nu het gebied in van "De grensmaas" 

5,0 
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Mecc Maastricht 

Het MECC Maastricht komt voort uit de Eurohal, een sinds 1961 in Valkenburg 
gevestigde evenementenhal. In 1973 nam de Maastrichtse gemeenteraad het 
voorstel van Eurohal-eigenaar Jan Huynen aan om de hal naar Maastricht te 
verhuizen. Begin 1974 werd de hal in zes weken opgebouwd op De Griend in de 
Maastrichtse wijk Sint Maartenspoort. In maart 1974 vond er de eerste beurs plaats, 
de horecavakbeurs  BBB.  Enkele thans nog terugkerende evenementen, zoals de 
beurs Alles voor Eva (thans: Lentebeurs) en de kunstbeurs Pictura (de voorloper van 
TEFAF), vonden oorspronkelijk in de Eurohal plaats. In 1983 nam de gemeenteraad 
van Maastricht het besluit een nieuw congres- en beurzencentrum te bouwen in 
Randwyck. Na de opening van MECC Maastricht werd de Eurohal in 1991 gesloopt 
en werd op het terrein het Griendpark aangelegd. 

Sint Servaas brug 

De Sint Servaasbrug, ook wel oude brug (Maastrichts: aw brbgk), is een van 
oorsprong 13e-eeuwse stenen boogbrug over de rivier de Maas in de Nederlandse 
stad Maastricht. De brug is genoemd naar de 4e-eeuwse bisschop van Maastricht, 
Sint-Servaas, maar kreeg zijn huidige naam pas in 1932; daarvoor was het gewoon 
'de brug'. De Sint Servaasbrug wordt beschouwd als de oudste brug van Nederland 
en een icoon van de stad Maastricht. Het bouwwerk is een rijksmonument. 

De huidige Sint Servaasbrug is in feite een verbrede en grotendeels in beton 
gereconstrueerde versie van de middeleeuwse boogbrug. Een deel van de bekleding 
van Naamse steen is oud, evenals delen van de enigszins verscholen 'tiende boog'. 
De brug zelf telt nog zeven rondbogen, die gedragen worden door zware brugpijlers. 
Aan de Wycker zijde wordt de rivieroverspanning gevormd door een stalen hefbrug, 
die zo geconstrueerd is, dat voetgangers bij het passeren van een schip gebruik 
kunnen blijven maken van het omhooggekomen brugdeel. Sinds begin jaren dertig is 
de brug middels een strekdam verbonden met de iets noordelijker gelegen 
Wilhelminabrug. De strekdam scheidt de diepere vaargeul voor de 
binnenvaartschepen van de rest van de rivier, die voor de pleziervaart is bestemd. 
Op de hoofdpijler, waar van 1934-44 de twee torentjes stonden, staat nu aan de 
zuidzijde een brugwachtershuisje. Op de noordzijde bevindt zich een uitkijkplatform. 
Bij de brugtoegang aan de westzijde bevindt zich een kiosk. 



Bij de rotonde ga je drie kwart (links) en vervolg je de 
Borgharenweg. 
Deze weg gaat over in de "sluisdijk" Blijf deze weg volgen, Je 
rijdt Borgharen in. 
De weg gaat over in de Bovenstraat, die vervolgens weer 
overgaat in de Middenstraat. 

6 

Einde middenstraat rechts, de kasteelstraat op, deze gaat 
over in de spekstraat.(links kasteel Borgharen) 8,5 

Blijf de spekstraat doorrijden. Je rijdt Borgharen uit en richting 
ltteren. Deze gaat over in de Pasestraat, die gaat weer over in 
de Ruyterstraat die gaat weer over in de Geneinde straat, die 
gaat weer over in "op den Bos" 

12 

De weg gaat over het kanaal "Brug Itteren" Daarna gaat deze 
weg over in de klipperweg. We nemen de eerste afslag links 
"Meersenhoven" 

13 

Einde links (kasteelmeerssenhoven) de N585 op, de 
Maastrichterlaan op 

 

Als je Bunde binnen rijdt direct!! de eerste weg links de 
Meersstraat op. 
Een km verder op de verplichte rijrichting volgen voor 
vrachtwagens, links af. Deze weg blijven rijden tot over de 
brug 

14,5
 

15,5 

De weg gaat over in "weg van Bunde naar Geulle" Deze 
blijven vervolgen 

 

De weg gaat over in de "Brugweg" en over de"Brug Geulle" en 
vervolgens weer "Brugweg", links aanhouden. 

 

De Brugweg gaat over in broekveldweg en die gaat over in 
Essendijk. 

 

Einde Essendijk links af de N585 op. De "processieweg". 
Deze weg gaat over in "Broekhoven" 
Even na  cafe  't Hemelke links de "Broekhoven" blijven volgen. 

19 

20 
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De Grensmaas is het onbevaarbare deel van de Maas vanaf Maastricht 
en Smeermaas stroomafwaarts tot voorbij  Kessenich  en Wessem. De Grensmaas is 
ongeveer 47 kilometer lang en vormt sinds 1839 de grens tussen België en 
Nederland, de provincies Belgisch en Nederlands Limburg. In 1993 en 1995 is er een 
flinke overstroming van de maas geweest. Nadat het Maasverdrag was gesloten 
(1994), werd het Grensmaasproject ontwikkeld, dat de rivier meer ruimte moet geven 
zodat er meer water gebufferd kan worden. Het plan is grotendeels in 2017 voltooid. 
Dat zal ook leiden tot het ecologisch herstel van de rivier en haar uiterwaarden. 

Borgharen en Itteren: Borgharen en het enkele kilometers noordelijker gelegen 
Itteren zijn de twee enige nog "zelfstandige" dorpen binnen de gemeente Maastricht. 
Borgharen ligt ingesloten tussen twee wateren, te weten het Julianakanaal en de 
Maas. De Maas heeft in het laatste decennium van de 20e eeuw enkele 
overstromingen van het dorp veroorzaakt. Daarna zijn er dijken aangelegd rond het 
dorp, waardoor bij hoogwater een eiland ontstaat en de dorpskern zelf niet meer 
onder water loopt. Itteren ligt op de rechteroever van de Maas, op een hoogte van 
ongeveer 43 meter. Het ligt sinds de aanleg van het Julianakanaal omstreeks 1930 op een 
langgerekt schiereiland, door enkele bruggen met het achterland verbonden. 

De omgeving is vlak en gevoelig voor overstromingen. De Oude Kanjel, een kleine 
waterloop, stroomt tussen het oude en nieuwe deel van Itteren in noordelijke richting 
en stroomt uit in de Maas. De Geul gaat met een duiker onder het Julianakanaal door 
en stroomt aan de andere zijde als Kleine Geul verder langs de Kasteelhoeve 
Hartelstein om iets ten westen van Voulwames uit te monden in de Maas 

Kasteel Borgharen 

Kasteel Borgharen is een van oorsprong middeleeuws kasteel gelegen aan de rivier de Maas in 
het dorp Borgharen in het noorden van de gemeente Maastricht. Het kasteel. de kasteelhoeve, 
de pachthoeve en de tuinen, inclusief diverse poorten, hekken, kademuren en bruggen, vormen 
een cluster van rijksmonumenten. 



De weg gaat over in de "Oostelijke Kanaalweg" Aan de 
rechterkant passeer je Kasteel Elsloo (met terras) 

22 

Daarna ga je de "Maasberg " omhoog. Rechts aanhouden bij 
kappelletje de kaakstraat in. De eerste links bij de slakberg 
straat, erna weer links de heirstraat. Vervolgens weer de 
eerste links de raadhuis straat in. Rechts aanhouden. 
(rondje Elsloo) 

23 

Einde "op de berg" naar links en direct weer naar links , dit 
heet nog steeds "op de berg" We gaan nu over "brug Elsloo" 24 

Na de brug rechts "weg van elsloo naar gr.Meers. Vervolg 
deze weg. (je rijdt nu tussen maas en kanaal). 
Je rijdt onder de A76 (Aken-Antwerpen) door. 
Je rijdt het dorpje Meers binnen. 

25 

26 

Ga de eerste weg links en direct rechts de lindedriestraat in 
en rij deze straat geheel uit tot de Battenweg, ga hier rechts 
en direct weer recht de VeldschuurWEG op 

26,5
 

 

Aan het einde van de veldschuurweg links en daarna de 
tweede rechts richting Urmond, de Dalerveltweg in, deze gaat 
over in de Urmonder Parallelweg. 

27,5 

je rijdt nu Urmond binnen. Blijf de doorgaande weg volgen. De 
urweg gaat over in Beekstraat en die gaat weer over in de 
Grote straat langs de kerk. 

30 

Aan het einde van de grote straat links de raadhuisstraat in. 
Op een T splitsing links het blijft de raadhuisstraat 

 

De Raadhuisstraat gaat over in de Julianastraat. Je rijdt nu 
Berg aan de maas binnen. De Julianastraat gaat over in de 
Kerkstraat en komt uit op het Beatrixplein. Ga hier links af de 
Obbichterstraat in (volg bord richt het veer over de maas) 

31,5
 

De derde straat links de veerweg op 

 

Eerste rechts richting het pontje, oversteek kost €1,90-. 33 



2gh fflguin2aMs weekene) ?zondaEd2 
 

Kasteel Elsoo 

Elsloo bezat als vrije rijksheerlijkheid van oudsher een 
kasteel, al van voor de dertiende eeuw. De Spanjaarden 
staken het in 1579 bij de belegering van Maastricht in brand, 
waarna het Maaswater langzaamaan vrij spel kreeg en het 
oorspronkelijke kasteel verviel tot een ruïne. Het huidige 
kasteel herrees langs de Slakbeek op honderden meters 
vanaf de oorspronkelijke plek en bestond aanvankelijk uit 
een herenhuis met bijgebouwen. Van dit `nieuwe' kasteel is 
de watermolen het oudste onderdeel. Deze stamt al uit 
1552. De karakteristieke toren is in 1843 gebouwd. Kanaal verdreef oude huizen 

De Augustinuskerk lag tot 1929 als centraal punt middenin het dorpje Elsloo. Voor de 
aanleg van het Julianakanaal moesten drieënveertig huizen, een school én het 
gemeentehuis wijken. De bewoners kregen grond voor nieuwbouw op een andere 
plek in het dorp. Sindsdien ligt de karakteristieke kerk aan de rand van het dorp. 

 

Voet- en fietsveer Hoal Euver 

II  Berg (NL) — Meeswijk (BE) 

(ook voor auto's) 



Dutch mountains weekend zondair 
 

Volg de doorgaande weg van de pont af ( (N742) Neem de 
afslag naar links in Stokkem, de Daalderdijk op richting 
Meeswijk 

35 

De weg gaat over in de Sint Laurentiusstraat als je Meeswijk 
binnen rijdt. 

37 

Rijdt deze weg uit, einde rechts de Genootstraat in. 38 

Blijf de doorgaande weg volgen. De Genootstraat gaat over in 
de Dreef. Aan de linkerhand ligt kasteel  Villain  XIII! 

 

Blijf de Dreef volgen (let op dit is een 1 richting die "rond" 
gaat, blijft Belgie he). 
In Leut aan einde van de Dreef rechts en iets verder aan 
einde links de Sint-Pieterstraat in. 

38,5 

Je rijdt nu door centrum van Leut met aan de linkerzijde een 
prachtig kerkje 

 

Bij  cafe  't Hoekje rechts de Eisdenweg in. 
Volg deze weg tot de T splitsing met verkeerslichten. 
Ga hier links de N78 op. 

39 

Volg de N78 over kanaal (de Rijksweg) 
Ga na de brug de vijfde links richting Kotem, bij groter 
kruispunt met verkeerslichten, de Dokter Haubenlaan in. 

Blijf deze weg volgen richting Kotem. De weg gaat over in 
"weg naar Geneuth", Je rijdt weer onder de A2 door. 

44 

46,5 

Volg de doorgaande weg door Kotem over de "grote straat" 
richting Boorsem. 

 

Einde grote straat links de Langeweidestraat in richting 
Uikhoven. 

49 

In uikhoven de eerste straat rechts de Uikhoverstraat in 50 

Rij deze uit. Einde rechts de "pastoor Goossenslaan in" 51 



nui2ch moungarin2 weekend npn 'davit 

De Sint-Pieterskerk is de parochiekerk 
van Leut, gelegen aan de Sint-Pietersstraat. 

De parochie is zeer oud, want ze werd reeds in 
1083 schriftelijk vermeld en bezat vermoedelijk 
een eenvoudig zaalkerkje. Ze was afhankelijk 
van de Abdij van Susteren, die 25 ha aan 
bezittingen, waaronder een laathof, in dit 
gebied bezat. Het patronaatsrecht was in 
handen van deze Abdij, later van de prins-
bisschop van Luik. In 1539 bestelde de 
gemeente een uurwerk, te plaatsen "onder dat 
leijedack" van de toenmalige kerk, die 
waarschijnlijk op het huidige kerkhof lag. Vanaf 
1748 tot in de 19e eeuw bestond er een, door 
pastoor Guillaume Garetius gestichte fundatie 
welke kapelaans opleidde. 

In 1773 werden plannen gemaakt om de kerk 
te vergroten, maar die werd "geheel 
bouwvalligh, verrot en geconsumeert 
bevonden". Daarom werd een nieuwe kerk 
gebouwd, met behoud van de 
toenmalige kerktoren. 



Dutch mountalins weeken zondagne 
 

Er staat dat deze weg doodloopt ivm 
wergwerkzaamheden, dit is al half jaar zo, gewoon 
doorrijden richting de brug 

 

Tweede links de kupweg in. Volg de kupweg over de brug, 
direct daarna rechts "kanaal" 

52 

Eerste links. Aan rechter hand het kasteel van Rekem. Je rijdt 
nu door de Kanaalstraat. 

 

De kanaalstraat gaat over in de patersstraat. 
Einde rechts de SintPieter straat in. Deze weg maakt bocht 
naar links en gaat over in de Groenstraat. Blijf de 
omleidingsrichting N78 volgen. Je komt dan uit om een 
rotonde met de N78 

54 

Volg de omleiding N78 richting Lanaken over de 
daalboekstraat en sla links af (omleiding < 3,5 ton) 

57 

Blijf de N78 volgen tot in Neerharen. Ga hier links af bij 
rotonde richting Smeermaas, de N766 

61 

Je rijdt nu door Smeermaas. Op het kruispunt met de N77 bij 
verkeerslicht ga je links af de "Brugstraat" in. Je rijdt nu over 
de brug. 

63 

De N77 blijven volgen, de straat gaat over in de 
Bosscherweg, je rijdt nu Maastricht binnen. 
De Bosscherweg gaat over in de Boschstraat. Je rijd onder de 
noorderbrug door rechtdoor 

65 

66 

Bij tweede verkeerslicht rechts. (links ligt het bassin, en 
rechts de Pathe bioscoop) 

 

Eerste weg rechts "Achter de barakken" Einde van deze 
straat links de "stratensingel" op. De stratensingel doorrijden 
tot de rotonde. Hier rechtdoor. Aan deze rotonde ligt de Sint 
Lambertuskerk 

67 

Nu ben je op de Hertogsingel. Bij verkeerslicht links af de 
"Calvariestraat" in. 

68 

  



Oud-Rekem is een dorp in 
de deelgemeente Rekem (gemeente Lanaken) in de 
provincie Limburg in België. Het dorp heeft een van de meest 
authentiek bewaarde dorpskernen van België.''' 

Te Oud-Rekem bevindt zich het kasteel d'Aspremont-

 

Lynden in Maaslandse renaissance, gebouwd in 1595 op de plaats 
waar voorheen oude burchten stonden. In het kasteel woonden de 
graven van het rijksgraafschap Rekem. In de Franse tijd (1795 tot 
1805) was er een militair hospitaal; tussen 1809 en 1891 was er een 
bedelaarsgesticht en van 1921 tot 1980 een Rijkspsychiatrische 
inrichting in het gebouw gevestigd. Het is nu een beschermd monument. Ook 
de Ucoverpoort en andere delen van de stadsomwallingen zijn bewaard gebleven. 

De kerk van Oud-Rekem gelegen aan de centrale Groenplaats'1',was tot 1956 de 
parochiekerk van Rekem. Het barokke kerkgebouw heeft zijn religieuze functie verloren en 
functioneert als tentoonstellingsruimte en concertzaal. Aan de westelijke rand van Oud-
Rekem bevindt zich de Paterskerk, een kloosterkerk van de minderbroeders. 

Op 29 mei 2008 werd Oud-Rekem door Toerisme Vlaanderen verkozen tot "het mooiste dorp 
van Vlaanderen". 

F re ijth of 

Aan het Vrijthof liggen 38 rijksmonumenten, waarmee het 
plein in de top 10 staat van monumentrijkste straten en 
pleinen van Maastricht. Het plein wordt gedomineerd door 
de torens van de Maastrichtse 'kerkentweeling' Sint-
Servaas en Sint-Jan. De Sint-Servaasbasiliek, met zijn 
imposante oostkoor met dwerggalerij en flankerende torens, 
is ouder en groter dan de Sint-Janskerk. De grotendeels 
in romaanse stijl gebouwde Sint-Servaas is samen met de 
naastgelegen gotische kloostergangen en de schatkamer tegen betaling te 
bezichtigen. De Sint-Jan is gebouwd in de stijl van de Maasgotiek en heeft de 
hoogste toren van Maastricht, die men in de zomer kan beklimmen. Het straatje dat 
de protestantse kerk scheidt van de katholieke, heet Het Vagevuur. 

Vóór de Sint-Servaas ligt de militaire Hoofdwacht uit 1736 (in 1774 sterk verbouwd). 
Aan de zuidkant van het plein bevinden zich enkele kanunnikenhuizen, waaronder 
het Spaans Gouvernement, waarschijnlijk het oudste, nog 
bestaande woonhuis van Maastricht. Aan de noordkant ligt 
het Generaalshuis uit 1805, 
een neoclassicistischstadspaleis gebouwd in opdracht van een 
rijke koopman in de Franse tijd. Op de hoek met de Statenstraat 
staat het voormalig hoofdpostkantoor, een ontwerp van Granpré 
Molière uit 1914. Aan de andere kant van het Generaalshuis ligt 
het hotel Du Casque van de Amsterdamse architect Jan 
Boterenbrood uit 1931 met een fraai art  deco-interieur. 



Deze gaat over in de "Kommel" Rechts aanhouden hier (is 
eenrichting en kan niet anders) 

Je komt nu door "Oude Tweebergenpoort", langs het Keizer 
Karel plein en tenslotte het vrijthof, het hart van Maastricht 

Langs het vrijthof links de Helmstraat en weer links de "Grote 
gracht" (eenrichting) 

 

Deze straat gaat over in de "Brusselse straat" die weer 
uitkomt op de rotonde met de Sint Lambertuskerk. De rotonde 
links (je kunt hier dus clubleden tegen komen die het rondje 
vrijthof nog gaan doen) 

70 

Rij over de Hertogsingel tot de volgende rotonde en ga hier 
rechtdoor. Je passeert aan de linkerzijde de Tapijtkazerne die 
wordt omgebouwd door universiteit 

71 

Eerste verkeerslichten links de Sint Hubertuslaan in. 
(aan linker zijde de ingang van Tapijnkazerne) 

 

Deze straat gaat over in Henri Hermanspark met aan einde 
brugje over de Jeker 

72 

Rechtdoor de sint pieterstraat in (langs  cafe  de Pieter). Deze 
gaat over in Hondstraat. 
Einde Hondstraat gaat bocht naar links over in de Brede 
straat. 

 

De Brede straat komt uit op het Vrijthof. Hier rechtdoor 
richting parkeergarage Vrijthof. 
Rij nu tussen de kerken door over "het Vage vuur" 

 

Je rijdt nu links en dan rechts langs het Henric van 
Veldekeplein. Einde rechts langs Toon Hermans huis, de Sint 
Servaasklooster (verplichte rijrichting) 

73 

Einde Sint servaas klooster rechts af de Boullionstraat op. 

 

Einde Boullionstraat rechtsaf de Tongeresestraat in. (links ligt 
het oude paleis van justitie en rechts  cafe  Tribinal) 

Rij door tot rotonde en ga daar links (drie kwart). 

 



Dutgh ffloarMarm wieekenof unedasgt 

Het Jekerkwartier  is een buurt (kwartier) in het historische centrum 
van de Nederlandse stad Maastricht. Het is een van de 44 officiële 
buurten van de gemeente Maastricht. Het Jekerkwartier telt een groot 
aantal historische kerken, kloosters, woonhuizen en restanten van 
de vestingwerken van Maastricht, deels gelegen in het Stadspark 
Maastricht. Een deel van de buurt staat bekend als het Quartier 
Latin  van Maastricht. 

Vrijthof: 

Als er ergens een plaats in Nederland is waar de scheiding tussen 
twee kerken tot in de details als zonde is benoemd, is het in 
Maastricht. De rooms-katholieke St. Servaasbasiliek en de 
protestantse St. Janskerk staan er naast elkaar, slechts gescheiden 
door een smalle straat. En die straat draagt de mooie naam 
Vagevuur. Het vagevuur houdt de ene van de andere kerk gescheiden.  

Charles de Batz de Castelmore, graaf van Artagnan (Frans: comte 
d'Artagnan) (Lupiac (Gers), 1611 - Maastricht, 25 juni 1673) was een 
'eerste musketier'  in het leger van de Fransekoning Lodewijk XIV. Hij 
werd geromantiseerd in de boeken van  Alexandre Dumas,  en werd 
hierdoor bekend onder de naam d'Artagnan. Hij stierf tijdens 
het beleg van Maastricht (1673). 

Hij was een zoon van Bertrand de Batz-Castelmore en Fran9oise de 
Montesquiou, een dochter van de heer van Artagnan. Toen Charles' 
broer overleed erfde hij de titel Graaf van Artagnan  (Comte 
d'Artagnan). 

In 1673 leidde de 62-jarige d'Artagnan als gardeofficier van Lodewijk 
XIV persoonlijk de belegering van Maastricht. Toen de Franse 
musketiers de stad bestormden kwam hij bij de Tongersepoort om het leven door 
een musketkogel door zijn keel. Op deze plek staat in het stadspark van Maastricht 
een standbeeld ter nagedachtenis aan hem. 

"huis de toorntjes" en  Andre  Rieu 

Dit is het huis van Rieu. Aangezien hij erg op zijn privacy 
gesteld is, zie je daar niets van. Het is een zestiende eeuws 
kasteeltje met veel negentiende eeuwse elementen. Duidelijke 
invloed van de Maaslandse Renaissance. 

 



Datgh mounittalrns wee mid Ronda, 
  

Ga rechtsaf bij eerste verkeerslichten (langs politiebureau). 
De weg gaat over in de Luikerweg. 

74 

Bij een "vijfsplitsing" rechtdoor de Luikerweg blijven volgen. Je 
ziet rechts voor je fort sint Pieter. Als je deze weg uitrijdt kom 
je bij fort Sint Pieter (doodlopend, met parkeerplaatsen en 
terrasjes) 

Je gaat de eerste weg links en direct rechts, de 
"Sebastianenweg". 

 

Eerste weg links de "Perroenweg" 
Einde Perroenweg links de Plateauweg op 

 

Einde Plateauweg rechts de "Recollectenweg" in. Dan 
stuurmanskunstje zeer scherpe bocht naar links de 
Ursulinenweg in (dit is de achteruitgang van huis Rieu) 

 

Einde Ursulineweg rechts de "lage kanaaldijk" in, (voorzijde 
huis Rieu) deze gaat over op de Maasboulevard. 

Aan de rechter kant de ENCI cement fabrieken. Er bevindt 
zich ook een theater en een recreatiegebied rondom en in het 
uitgegraven gat. 

76 

We vervolgen de weg en je zal direct aan de kwaliteit van het 
wegdek merken als je in Belgie bent. We rijden nu naar de 
sluizen van Ternaaijen. En steken die over. 

80 

Wij rijden nu richting een tuigbrug waar we overheen gaan 
("Quai de  Caster"). 

82 

Na de brug de weg vervolgen. Het slingert met paar 
haarspeltbochten omhoog. 
De straat heet  "Rue  du Garage" Deze helemaal uitrijden 

 

Einde rechts de N619 op,  "Rue  de la Valee. Deze weg volgen 
tot rotonde, deze rechtdoor richting brug 

83 

Over de brug. Hier rechtdoor, gaat over in "Bejats", wat weer 
overgaat in "Statieplein" Ga links af richting Vroenhoven 

84 

Eerste rechts de kapelstraat in. Deze uitrijden en links af weer 
de N619 op. Aan de linkerhand ligt chateau Neercanne. 

 

Na het chateua de eerste weg links naar de parkeerplaats en 
ingang van de Jezuitengrotten 

90 



Batch rmun2a5n2 weekend wnaraerd2 

De ENCI (eerste Nederlandse cement industrie) 

Hoewel de ontgrondingsvergunning van ENCI B.V. op 31 
december 2009 afliep, werd deze in 2010 nog eenmaal 
verlengd, tot 2018. In dat jaar werd de mergelwinning op de 
Sint-Pietersberg definitief stopgezet; de klinkerproductie werd 
tot 2019 met gebruikmaking van de opgebouwde voorraden 
mergel voortgezet. Vanaf 2018 wordt de klinker uit België 
(Antoing) aangevoerd, aangezien de cementmolens blijven 
produceren. 

Met de stopzetting van de mergelwinning en klinkerfabricage 
in Maastricht is een voorlopig eind gekomen aan de jarenlang 
voortslepende strijd van buurtbewoners en milieuactievoerders tegen het cementbedrijf. Al 
tientallen jaren waren er protesten tegen de verdere aantasting van de Sint-Pietersberg, om 
meer schade aan natuur en milieu te voorkomen. De actiegroep 'Sint-Pietersberg 
Adembenemend' zamelde als burgerinitiatief eind 2007 bijna 5000 handtekeningen in van 
tegenstanders van verdere afgraving. ENCI-medewerkers zamelden vervolgens ruim 12.000 
handtekeningen in. De gemeente Maastricht en Provinciale Staten van Limburg namen 
aanvankelijk een dubbele houding aan, waarbij het werkgelegenheidsaspect vele jaren de 
doorslag gaf. 

De groeve zal grotendeels worden afgewerkt en aan de natuur worden teruggegeven. Het 
terrein van de klinkerfabriek (25 ha) zal worden herontwikkeld tot bedrijventerrein. Een deel 
van de gebouwen van ENCI is thans al in gebruik als cultureel verzamelgebouw AINSI met 
onder andere een theaterzaal en kunstenaarsateliers. 

De Sluizen van Ternaaien 

Het sluizencomplex staat bekend als de stop van 
Ternaaien (fr: Bouchon de Lanaye).t Het biedt de 
scheepvaart doorgang van de Maas naar het Albertkanaal, 
op het traject Maastricht-Luik. In deze sluizen worden 
schepen in de richting Maastricht zo'n 14 meter omlaag 
geschut. De grote sluis (kolk van 136 x 16 meter) beschikt 
hiervoor over drijvende bolders, de kleine sluizen niet. De 
laatste jaren staan de sluizen bekend om achterstallig 
onderhoud, hetgeen regelmatig tot behoorlijke vertragingen 
leidt. De laatste tijd zijn de sluizen gesloten voor 
recreatievaart. In september 2011 startte de bouw van een nieuwe kolk van 225 meter lang 
en 25 meter breed. De nieuwe sluis, voltooid in het najaar van 2015, heeft de capaciteit 
tussen het Albertkanaal en de Nederlandse Maas verhoogd van de huidige 2000 T naar 
konvooien van 9000 T (classe Va), en daarmee de noodzaak van de aanleg van 
het Cabergkanaal weerlegd. 

Kasteel Neercanne of Cháteau Neercanne, 
voorheen kasteel Agimont, is een 17e-eeuws barokkasteel in 
het Jekerdal in het zuidwesten van 
de Nederlandsegemeente Maastricht. Neercanne ligt aan de 
Cannerweg, nog net op Nederlands grondgebied, vlak bij 
het Belgisch-Limburgse dorp Kanne. Neercanne is het 
enige terrassenkasteel in Nederland, gebouwd op een 
aangelegd terras tegen de helling van de Cannerberg. De 
gereconstrueerde baroktuin is eveneens terrasvormig 
aangelegd. In het kasteel is een 
gerenommeerd restaurant gevestigd, Chateau Neercanne. 



Dutch mountaIns weekenci londardt 

Het begin van de ontginning van de 
Fallenberggroeve, waartoe de Jezuïetenberg 
behoort, ligt al vele eeuwen terug, toen men 
de kalksteen gebruikte als bouwsteen. 

Dat zich in het gangenstelsel nu een uniek 
onderaards museum bevindt is te danken aan 
de paters Jezuïeten uit Maastricht. 

Tussen 1860 en 1960 trokken scholastieken 
en theologanten van de Jezuïetenorde op hun 
vrije woensdag ter ontspanning de groeve in. 
Zij maakten er tekeningen, schilderijen, sculpturen en beelden hetgeen resulteerde in 
een unieke verzameling kunstwerken. 
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