25 KM fietstocht “Camping de Bron” Route nummer 2 Niet geschikt voor fietsen met
racebanden.
1: Vertrekpunt bij het kantoor van Camping de Bron.
2: Bij uitrit RA.
3: Meteen bij T- kruising LA.
4: In Arensgenhout RA, is Kleingenhoutersteeg.
5: Bij Kapel rechtdoor rijden, is Heihofweg.
6: Bij T- kruising LA.
7: Bij voorrangsweg weg oversteken en fietspad naar links volgen. (drukke
: provincialenweg)
8: Na 400 m. RA is Mesweg.
9: Voorbij sportveld LA is Sportparklaan.
10:Bij Café “het Trefpunt” voorrangsweg oversteken en fietspad naar links volgen.
11:Fietspad volgen.(drukke provincialenweg)
12:In Aalbeek RA, is Felisgats, (weg gedeeltelijk verhard, gedeeltelijk aangewalste grind)
Voorzichtig rijden met kinderzitjes aan het stuur.
13:Bij kruising LA.
14:Bij Y kruising RA is Weg achter de Vinkerweide.
15:Bij kruising rechtdoor (aan linkerzijde amfibiepoel in aanleg).
16:Op T kruising bij asfaltweg LA is Groeneweg.
17:Bij kapel rechtdoor.
18:Bij kruisbeeld rechts aanhouden is Blauwe Steen.
19:Bij 3 sprong links aanhouden.
20:Bij voorrangsweg RA, fietspad volgen richting Nuth
U rijdt nu Nuth binnen.
21:Bij verkeerslichten LA, is Dorpstraat. (geen naambordje aanwezig)
22:Voor de kerk LA, weg rond de kerk volgen.
23:Bij huisnummer 47 Slagboomsweg oprijden.
24:Bij voorrangsweg LA is Kamp, gaat over in Wieenweg.
25:Bij kruisbeeld links aanhouden.
26:Bij T-kruising RA, uw rijdt nu het buurtschap Nierhoven binnen.
27:Bij T-kruising weer RA, uw rijdt nu het buurtschap Grijzegrubben binnen.
28:Bij Y-kruising, bij huisnummer 15 hoofdweg volgen.
29:Bij 3 sprong (café Grijzegrubben) links aanhouden.
30:Bij kapel LA, Grijzegrubben gaat over in Maastrichterweg, dan Beekerweg, dan Busselkensweg.
31:Weg blijven vervolgen tot voorrangsweg, is de weg Schimmert-Spaubeek. (ca. 2 km.)
32:Weg voorzichtig oversteken! richting Groot Genhout volgen.
33:Bij bocht naar rechts bij kruisbeeld recht doorrijden is Printhagen.
34:T- kruising LA (Maas Mijn route)
35:T- kruising RA (Maas Mijn route)
36:T- kruising LA (Maas Mijn route)
37:Bij T- kruising einde Klein Genhouterstraat LA. Is Schimmerterweg.
LET OP MET OVERSTEKEN DRUKKE PROVINCIALENWEG.
38:RA. Holleweg oprijden ***
39:Op T- kruising Rechts aanhouden (buurtschap Kelmond)
40:Bij kapel LA.
41:Bij voorrangsweg RA. (lantaarnpaal nr. 1746) Uw komt nu in Geverik, weg blijven
volgen.
42:Bij einde kapelweg, begin Daalstraat LA (doodlopende weg uitgezonderd brom-/fietsen inrijden.
42A Bij voorrangsweg LA fietspad oprijden.
43:Bij voorrangsweg LA fietspad oprijden.(vliegveld Maastricht-Aken Airport)
44:Beneluxweg oversteken, weg vervolgen via Europalaan. (hoofdweg)
45:Bij einde verharding, gravelpad + weg oprijden naar links.
46:Bij voorrangsweg RA = Valkenburgerstraat = richting Schimmert rijden.
47:Bij voorrangsweg LA weer richting Schimmert rijden.
48:Bij voorrangsweg RA weer richting Schimmert rijden.
LET OP DRUKKE PROVINCIALEWEG!
49:Bij rotonde in Schimmert rechtdoor rijden, weg links van watertoren vervolgen
richting Hulsberg.
50:Bij einde fietspad weg oversteken naar de links van de weg liggende fietspad, fietspad naar rechts
volgen.
51:1e weg rechtsaf richting Hulsberg-Valkenburg volgen. (Wederom weg oversteken.) is Diepestraat.
52:1e weg RA is Ravensbos. Richting Camping de Bron.

53:Na 1200 m. bent u weer bij de toegang van de Camping.
*** Voordat uw bij 38 RA gaat kunt uw ook ca 200 m. rechtdoor rijden naar Café Restaurant “aan de
Meule”
voor een versnapering. Uw heeft nu ca 15 km. gereden.
Voor het vervolgen van uw tocht steek dan de weg over en rijd terug naar punt 38, dat is vanaf de
molen de 1e weg LA.
Let op met oversteken bij de molen, onoverzichtelijke bocht!
RA = RechtsAf
LA = LinksAf
OMSCHRIJVING DE BIJ FIETSROUTE NUMMER 2.
Deze route is geschikt om gereden te worden met nagenoeg alle rijwielen, met uitzondering van
fietsen met racebanden.
De hellingen zij zwakoplopend, enige voorzichtigheid is geboden op het Felisgat en Weg achter de
Vinkerweide, deze kan na regenval glad zijn.
De route loopt door een gevarieerd Limburgslandschap.
Het Felisgat en de Weg achter de Vinkerweide is een holle landweg gedeeltelijk onverhard
gedeeltelijk verhard met gestorte grind. Bij regenval kunnen deze veranderen in beekjes, die het
hemelwater afvoeren van de hoger gelegen plateau’s.
Laat u verrassen door de steeds veranderende inkijkjes.
De gemeente Nuth binnenrijdend ziet u na 200 m.aan uw linkerkant een rode stenen
Beltkorenmolen, gebouwd in 1880-1882. Vrijwel elke zaterdagmiddag is deze molen in bedrijf en kan
gratis worden bezichtigd. Info Tel.045-5241074 of 5241976.
Verder fietsend loopt de route door buurtschappen, holle weggetjes, langs karaterestieke Limburgse
boerderijden, totdat u bent aangekomen op centraal plateau van Valkenburg waar nagenoeg alleen
akkerbouw plaatsvind.
Aangekomen op de Schimmerterweg, gaat u rechtsaf naar het buurtschap Kelmond, Geverik en
linksafdraaiend naar het begin van de start-landingsbaan van het vliegveld MAASTRICHT-AKEN
AIRPORT.
Richting Camping de Bron passert u de watertoren van Schimmert een opvallend orientatiepunt in
het landschap.
De toren is gebouwd volens de ‘’ Amsterdamse school’’, bouwjaar 1926-1927, en heeft een inhoud
van 1.150.000 liter.In de toren staat de apparatuur waarmee de watervoorziening voor geheel
Limburg wordt geregeld en bewaakt. (bron op ondekkingstocht door Zuid Limburg
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