20,5 km. Fietstocht Camping De Bron.
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Vertrekpunt kantoor Camping De Bron.
Bij uitrit Camping RA.
Meteen bij T kruising RA = Stoepertweg, wordt Kloosterweg.
Bij T kruising achter het station LA.
Bij voorrangsweg RA het spoor oversteken.
Bij 1e verkeerslicht voorsorteren voor LA.
LA weg naar politiebureau inrijden, gaat over in fietspad,
einde fietspad LA door spoortunnel rijden.= Hekerbeekweg
Hekerbeekweg geheel uitrijden, bij voorrangsweg RA richting
Klimmen rijden, = Hekerweg.
In Klimmen LA richting Weustenrade rijden, = Putweg gaat
over in Retersbekerweg, uw passeert het buurtschap
Retersbeek.
Bij kasteel Rivieren de weg naar rechts volgen, en bij
voorrangsweg LA richting Heerlen rijden.
1e Weg voorbij de naamplaat Heerlen LA richting
Wijnandsrade rijden.
Steek de weg naar Hoensbroek over, bij fietsroutebordje naar
25, richting Wijnandsrade 50 m.na de oversteek korte steile
afdaling, (let op met kinderen en met kinderzitjes op uw
fiets) Even voorbij de voet van de afdaling bevindt zich aan
uw rechterhand Brasserie Oud Brommen.
Vervolg uw weg richting Wijnandsrade, uw passeert het
buurtschap Zwier.
U komt nu op een T kruising bij kasteel
Wijnandsrade.(Wandel eens rond bij het oude kerkje in
Wijnandsrade)
Bij kasteel Wijnandsrade LA richting Hulsberg het fietspad op
rijden. = Kersboomkensweg. U komt nu in Hulsberg.
Bij voorrangsweg (=weg Valkenburg-Nuth) oversteken, en
fietspad LA oprijden.
1e Weg RA = Mesweg. (U nadert nu punt 9 van fietsroute
nr. 2 voor verlenging van uw tocht met nog eens 22
km. Totale fietsafstand dan ca. 40 km. Indien uw dit doet
ga dan RA de Sportlaan in, u rijdt nu van punt 9 naar
10 van route 2.)
Vindt u het voor vandaag genoeg rij dan de Mesweg geheel
uit.
Voorrangsweg oversteken en u weg rechtdoor vervolgen door
Arensgenhout, na ca. 1 km ziet u rechtsvoor de oprit naar
Camping De Bron.

OMSCHRIJVING BEHORENDE BIJ FIETSROUTE NR. 1:
Deze fietsroute is zodanig gekozen dat ze gereden kan worden met
nagenoeg alle soorten fietsen, de voorkeur gaat echter uit voor een
fiets met minimaal 5 versnellingen, gezien de soms lange flauwe
hellingen.( Uitzondering zie punt 12 ).
Op deze route kunt u genieten van het voor Limburg zo
karakteristieke landschap.
Rijdende op de Hekerweg ziet u links van u de zogenaamde graften
en/of hellingbossen, deze zijn bedoeld om het naar beneden
modderen van de kostbare grond te voorkomen.
Ook vind u op deze route de zogenaamde gesloten boerderijen,
welke alleen in Limburg voorkomen.
Voordat u afdraait richting Weustenrade rij dan eerst eens 50 m.
verder u kunt dan genieten van een uniek vergezicht over de
glooiende akkers richting Heerlen-Kerkrade.
Rijdende op de Putweg en Retersbekerweg ziet u links opgaande
golvende velden, aan u rechterzijde afdalende golvende velden met
soms verrassende vergezichten.
Aan het einde van deze afdaling vind u aan uw rechterhand Kasteel
Rivieren.
Kasteel Rivieren is een 15e of 16e eeuws laatgotisch herenhuis met
mergelstenen hoektoren en een kasteelhoeve in U-vorm,
grotendeels gebouwd tussen 1719 en 1735.
Gelegen aan de oevers van 3 riviertjes, de Geleenbeek, de
Leuperbeek en de Retersbeek.
Het kasteel is eigendom van Graaf De Marchand et d’Ansembourg.
(Bron:op ontdekkingstocht door Zuid-Limburg verkrijgbaar bij de
VVV Valkenburg.)
Verder rijdend komt u door het buurtschap Zwier, en uiteindelijk bij
het kasteel van Wijnandsrade.
De oorsprong van het huidige kasteel is een toren op de nog
bestaande motteheuvel, de motte wordt al genoemd in de 12e
eeuw.
Het oudste deel van het huidige kasteel is van mergel en is in 1554
door Willem von dem Bongart, gehuwd met Maria Masherel,
erfdochter van Wijnandsrade, gebouwd.
Het kasteel was tot eind 19e eeuw eigendom van deze familie, die
het tot zijn huidige omvang uitbreide.
In 1990 is het kasteel aangekocht door de stichting tot behoud van
kasteel Wijnandsrade.
Het oudste gedeelte is op afspraak vrij toegankelijk.
Een ander gedeelte is dagelijks te bezichtigen van 14.00 tot 17.00
uur.(Tel. 045-5241976)
Bron zie kasteel Rivieren.
U vervolgd nu uw weg richting Hulsberg.
Camping De Bron wenst u veel fietsplezier.

