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• 1  U volgt de blauwe eenrichtingsborden en het EXIT bewegwijzeringsbord. Bovenaan      

de uitrit gaat u rechtsaf en blijft de weg volgen (aan de linkerzijde ziet u het 

Zuyderland ziekenhuis).  

• 2  Onderaan komt u aan een kruispunt. Hier gaat u rechtsaf.  

• 3  Vervolgens gaat u de 1e weg linksaf (Daelsweg). 

(aan uw linkerzijde ziet u vakantiewoningen Zonneberg). Blijf de weg volgen(bord 

doorgaand verkeer), u rijdt Ubachsberg binnen. 

• 4  Bij de T-splitsing slaat u linksaf. 

• 5  Op het kruispunt steekt u schuin de weg over richting Eys-Wittem. Blijf de weg 

volgen. U rijdt Ubachsberg weer uit (aan de linkerzijde ziet u de molen van Trintelen) 

 

                                       
 

• 6  U passeert de kapel(splitsing) aan de linkerkant richting Trintelen.  

              
 

• 7  Blijf de weg volgen (aan de rechterkant ziet u in de verte de zendmast van 

Eyserheide). De weg heeft veel bochten en is op sommige stukken smal, u rijdt als het 

ware van de berg naar het dal(U heeft een schitterend uitzicht). 

Auberge de Rousch 

Kloosterkensweg 17 

Heerlen 

 

Start en aankomstlocatie 

           Route +/-  80KM 
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• 8  Onderaan de weg  in Eys, bij het stopbord(herberg Bie de Tantes) gaat u rechtsaf 

richting Wittem. Blijf de weg volgen, u rijdt Eys uit.  

• 9  U rijdt u onder de brug van het miljoenenlijntje door, aan de linkerzijde ziet u 

Eyserhalte.  

                                  
 

• 10  Blijf de bochtige weg volgen. 

• 11  U komt Wittem binnen. Onderaan de weg slaat u linksaf. Hier treft u direct aan 

uw linkerzijde het beroemde Pelgrimsoord Klooster Wittem met zijn bekende kerk, 

kapel, bibliotheek en kloostertuin. Parkeren kan op de parkeerplaats tegenover het 

klooster. 

• 12  Blijf de weg volgen tot aan de verkeerslichten. Steek hier de weg rechtdoor over, 

u rijdt Partij binnen. De weg maakt een bocht naar rechts, bij de volgende bocht, bij 

het bord 30 aan de oude Heirbaan, gaat u rechtsaf. 

• 13  U rijdt Partij uit en begint aan de klim van de Gulpenerberg. 

• 14  Bij de Y-splitsing links aanhouden (u ziet het bord stijgingspercentage 14%). 

• 15  U gaat de 1e weg rechtsaf richting Gulpen (parkeer uw wagen en geniet van het 

uitzicht over het Heuvelland). 

 

                                                   
 

 

• 16  Volg de weg en rijdt voorzichtig naar beneden. 

• 17  Bij het stopbord gaat u linksaf. Blijf de weg volgen. U komt uit bij de 

verkeerslichten. 

• 18  Ga bij de verkeerslichten linksaf richting Margraten/Maastricht. 

• 19  Na ±900 meter gaat u linksaf richting Euverem/Beutenaken(ANWB wegwijzer). 
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• 20  De weg volgen, u rijdt Euverem binnen (aan de rechterzijde ligt vakantiepark 

Roompot Gulpen). 

• 21  Blijf de weg volgen, links aanhouden bij de rode pijl (daarna ziet u aan uw 

linkerzijde Pinkers vakantiewoningen).  

• 22  U rijdt door Beutenaken (Slenakerweg). Dit is een langgerekte weg. U rijdt 

helemaal door het dorp heen. 

• 23  Bij de T-splitsing(ANWB wegwijzer) gaat u linksaf richting Slenaken/Epen. 

Vervolgens rijdt u Slenaken binnen. 

• 24  Blijf de weg volgen. De weg gaat linksaf bij de ANWB wegwijzer en het 

reclamebord bord La Frontiere. 

• 25  U begint nu aan het 1e deel van de klim Klein Zwitserland. Deze weg voert u over 

een bochtig parcours de berg op naar Eperheide (geniet onderweg van het geweldige 

uitzicht over het heuvelland). Bijna boven aangekomen ziet u aan de rechterzijde Best 

Western Eperheide. 

• 26  U rijdt Heijenrath binnen., blijf de weg volgen (aan de rechterzijde ziet u Gasterij 

Zegelskoel).  

• 27  U gaat linksaf richting Epen. Blijf de weg volgen. 

• 28  U rijdt rechtdoor Eperheide binnen (aan de rechterzijde ziet u de schaapskooi 

Mergelland, van boerin Janine uit Boer zoekt Vrouw). 

 

                                                
 

• 29  Blijf de weg(Julianastraat) volgen, u rijdt de berg af (onderweg passeert u aan de 

rechterzijde het U center en de Gerardushoeve). 

• 30  U rijdt Epen binnen. 

• 31  Bij de T-splitsing gaat u rechtsaf richting Vijlen/Vaals. Blijf de weg volgen, u rijdt 

Epen uit (aan de rechterzijde ziet u de ijsboerderij Wingbergerhoeve). 

• 32  U begint nu aan de 2e klim van Klein Zwitserland.  

• 33  Blijf de weg volgen. 

• 34  U rijdt rechtdoor door Camerig heen(links ziet u Camping Rozenhof). Bij 

restaurant Buitenlust(aan uw linkerzijde) volgt u de Eperbaan richting Vaals, 

rechtdoor.  
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• 35  U blijft de langgerekte en langzaam stijgende weg volgen(stijgingspercentage 

12%). U gaat als het ware de berg op. 

• 35  Bij de T-splitsing gaat u rechtsaf(bij het bord gevaarlijke kruising).Aanhouden 

hoofdweg 

• 36  Bij het volgende bord gevaarlijke kruising blijft u rechtdoor rijden. Aanhouden 

hoofdweg 

• 37  U rijdt door het bos van Vijlen/Vaals heen en daalt langzaam weer af naar Vaals.  

• 38  Blijf de weg volgen (aan de rechterzijde ziet u kasteel Vaalsbroek en vervolgens 

aan uw linkerzijde Landal Vaals).  

• 39  Aan het einde gaat u rechtsaf richting het drielandenpunt. U blijft de weg volgen 

en gaat onder de brug door.  

• 40  U rijdt de bochtige weg omhoog, in de bocht gaat u rechtsaf richting het 

drielandenpunt/labyrint.  

• 41  U slaat linksaf de parkeerplaats van het Drielandenpunt op. Hier is tevens een 

restaurant met veel plaats. Eventueel muntjes voor de Wilhelmina toren te 

beklimmen verkrijgbaar in het restaurant. 

 

                                           
 

• 42  Verlaat de parkeerplaats van het Drielandenpunt. 

• 43  Vanaf de parkeerplaats slaat u rechtsaf en rijdt u weer naar beneden. 

• 44  Onderaan slaat u linksaf richting Maastricht/Aken. U gaat weer onder de brug 

door en blijft de weg volgen. 

• 45  U komt aan een rotonde en gaat linksaf richting Nijswiller de provinciale weg op. 
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• 46  Blijf de weg volgen. U rijdt door Lemiers heen richting Nijswiller (aan de 

linkerzijde Hotel Drielanden). 

• 47  Bij de volgende rotonde gaat u rechtdoor richting Nijswiller/Maastricht.                                                   

• 48  Blijf de weg volgen. U komt aan een rotonde, neemt de linkerbaan en rijdt 

rechtdoor richting Nijswiller/Maastricht.  

• 49  Blijf de Rijksweg volgen. 

• 50  U rijdt Wahlwiller binnen. Bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf de Kruisweg in. 

• 51  Voor de kerk slaat u rechtsaf de Oude Baan in.  

• 52   2e weg linksaf  Ter hoogte van huisnummer 34 aan uw rechterkant(rode 

kruisingsvlak). 

• 53  U blijft de weg volgen en onderaan slaat u rechtsaf de Einderstraat in. 

• 54  Blijf de weg volgen en rijdt over de brug. 

• 55  Blijf de weg (Botterweck) helemaal volgen       

• 56  Bovenaan komt u bij een kruispunt. Sla e 2e weg linksaf. Aan de linkerkant staat 

een wegkruis en een bank (onder de grote boom) laat deze links van u liggen . U rijdt 

de Zwartebrugweg in. 

 

              
 

• 57  Blijf de weg volgen, u kruist het miljoenenlijntje weer(spoorbrug) en rijdt Eys 

binnen. 

• 58  Bij de kruising linksaf, de weg blijven volgen. 

• 59  Onderaan de kruising gaat u linksaf (Bie de Tantes) de Wittemmerweg op. 

• 60  Blijf de weg volgen, u rijdt Eys uit.  

• 61  U rijdt u onder de brug van het miljoenenlijntje door, aan de linkerzijde ziet u 

Eyserhalte. Blijf de bochtige weg volgen. 

• 62  U rijdt Wittem binnen. Onderaan de weg slaat u rechtsaf, richting Wijlre. 

• 63  Links ziet u kasteel Wittem liggen. U blijft de weg volgen en rijdt door Wijlre heen. 

• 64  Vervolg deze langgerekte weg. Als u Schoonbron binnen rijdt ziet u aan u 

linkerzijde Topparken Residence Valkenburg liggen en iets verderop aan de 

rechterzijde een AVIA tankstation. 
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• 65 Rijdt daarna de 1e straat(voor de kapel)  rechtsaf Hoogbeek Schin op Geul in. 

• 66  Blijf de weg volgen 30 km zone volgen. 

• 67  Eerste weg  rechtsaf richting Klimmen.(op de hoek rechts bistro Janneke) 

• 68  U rijdt de berg omhoog(aan de rechterzijde ligt Landhotel Heuvelzicht) en kruist 

het Miljoenenlijntje. 

• 69  Blijf de weg volgen en u rijdt over de spoorbrug en dan volgt u de weg. 

• 70  Bij de Y-splitsing links aanhouden richting Krekelsbos. 

 

               
 

• 71  Bij de volgende kruising(gevaarlijke kruising) slaat u linksaf richting 

Walem(Walemerweg). 
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• 72  Bij het bord Walem slaat u rechtsaf de Waalheimerweg op. 

• 73  Blijf de weg volgen. U rijdt Klimmen binnen. Volg de weg tot het einde. 

• 74  Bij de T-splitsing slaat u linksaf de Klimmenderstraat op. 

• 75  Bij de rotonde slaat u rechtsaf richting Hulsberg. 

• 76  Blijf de weg helemaal volgen. U rijdt onder de A76 door en vervolgens de berg af.  

• 77  Rij door het dorp heen tot bijna bovenaan de weg. 

• 78  Sla de laatste weg rechtsaf (dit is een kleine ventweg). 

• 79  Aan het einde van de ventweg slaat u rechtsaf (voor Tripolis), de 

Wijandsraderweg op.  

• 80  Blijf de weg volgen(aan uw linkerkant ligt kasteel Wijnandsrade). 

• 81  U rijdt door Swier heen.  

• 82  Bij het 1e grote kruispunt(links de cowboy in de deur)slaat u rechtsaf richting 

Weustenrade/Voerendaal. 

• 83  Blijf de weg volgen en u rijdt door Weustenrade heen. 

• 84  Aan het einde van de weg slaat u linksaf richting Heerlen/Voerendaal. 

• 85  Aan de rechterzijde ligt kasteel Rivieren. 

• 86  Bij de volgende T-slitsing slaat u rechtsaf (Puttersweg)richting Voerendaal.  

• 87  Blijf de weg volgen.  

• 88U rijdt onder de spoorbrug door Voerendaal binnen.  

• 89  Na ± 1km slaat u schuin links de Hogeweg op(let op rechts heeft hier voorrang!!). 

• 90  Blijf de weg volgen tot aan de verkeerslichten. 

• 91  Ga bij de verkeerslichten rechtdoor richting Ubachsberg. 

• 92  U rijdt de Bergweg op en kruist de A76. 

• 93  Aan het einde bij de T-splitsing gaat u linksaf af en u rijdt u de Kerkstraat in. 

• 94  Rijdt de 2e straat linksaf de Hunsstraat in. U ziet aan uw rechterzijde een ANWB 

bord (richting Heerlen). 

• 95  Volg de weg en rijdt na ±200 meter rechtsaf de Dalstraat in (rechts ligt restaurant 

de Leuf). 

• 96  Blijf de weg volgen. U rijdt onder de A76 door.  

• 97  Na de brug gaat u rechtsaf richting Benzenrade. 

• 98  U rijdt door het gehucht, voor de Benzenrade buurt  

kapel gaat u linksaf en meteen weer linksaf.                                                       

• 101  Blijf de weg volgen (aan de rechterzijde ligt het  
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Koffiehuuske). 

• 102  U rijdt onder de brug door en slaat linksaf de  

Kloosterkensweg op. 

• 103  Ga de 1e weg rechtsaf en u bent weer op de  

parkeerplaats bij Auberge de Rousch aangekomen. 


