➢ Tourtocht zuid Limburg 2013.
➢
➢ MET TOM TOM van Hotel naar Bemelerweg, daarna weg vervolgen naar Bemelen
➢ In gehucht Gasthuis ( na camping Mooi Bemelen) linksaf slaan (=Franse Steeg)
Bij splitsing links aanhouden (=Franse Steeg)
➢ We rijden het gehucht Gasthuis uit en het dorp Terblijt binnen
➢ Hoofdweg vervolgen (??Rechtsaf Lindestraat)
➢ Bij mini-rotonde linksaf slaan (=Gasthuisstraat)(N50.85612°E5.79191°) (=Klein Heideweg)
➢ We komen bij de Rijksweg N 590 en gaan hier rechts richting Cauberg door Valkenburg rijden en
bij stoplicht rechtsaf (Reinaldstraat)
➢ In bocht, met weg mee naar links, weg vervolgen, we verlaten het dorp Valkenburg
- Na 1,6 km, links voorsorteren, en weg inslaan naar “Kasteel Schaloen” (N50.85515°E5.85163°)
=smal weggetje
- We maken hier een rondje en vervolgens kunt u uw auto parkeren aan de linkerzijde van de weg
(16e t/m 31e van de maand) om een foto te nemen
- Einde uitrijlaan, linksaf slaan, richting Oud-Valkenburg
- Doorgaande weg rechtdoor, we naderen het dorp Schin op Geul
- In het midden van het dorp linksaf slaan, bij eetcafé en voetgangersoversteekplaats = Breeweg
(N50.85171°E5.87072°)
- Weg rechtdoor vervolgen
- Bij T-splitsing kerk, links afslaan richting bungalowpark Schin op Geul (N50.85491°E5.87118°)
- Bungalowpark Schin op Geul aanhouden, 1e weg, rechts (N50.85593°E5.86800°), onder tunnel
door, 1300 meter weg vervolgen, wij rijden door het gehucht Walem
- Eerstvolgende kruispunt rechtsaf, bij het volgende kruispunt weer rechtsaf richting Schin op Geul
(N50.86588°E5.87932°)
- Weg vervolgen, over bruggetje, weg vervolgen
- Over het spoor, onderaan de berg, linksaf , richting Wijlre (N50.85459°E5.87241°)
- T-splitsing =Valkenburgerweg, links afslaan (N50.85219°E5.87706°)
- Doorgaande weg vervolgen
- We rijden door het dorp Wijlre, na 2,7 km rechtsaf (doorgaand verkeer) (N50.83222°E5.89414°)
- Vervolgens rijden we langs de Brand Bierbrouwerij richting Gulpen
- In de bocht, rechts afslaan c.q. aanhouden, richting Gulpen (=Gulpenerweg)
- Na 280 meter rechts afslaan (=Kasteel Wijlreweg) (N50.82989°E5.89217°)
- Aan uw rechterhand ziet u “Kasteel Wijlre”
- Weg vervolgen, links ziet u de parkeerplaats “Kwakkerpool”, hier dient gekeerd te worden
(N50.82963°E5.88822°)
- U verlaat de parkeerplaats links en direct rechts (=dezelfde weg terug)
- Wederom langs kasteel, einde weg, linksaf en vervolgens meteen
- 1e weg rechts (=Holegracht) (N50.83013°E5.89492°)
- T-splitsing, rechts afslaan richting Wittem/Vaals/Epen (=Knipstraat)
- Doorgaande weg vervolgen, we verlaten het dorp Wijlre
- Vlak voor de scherpe bocht passeren we “Kasteel Cartils” (N50.82203°E5.90058°)
- Doorgaande weg vervolgen
- Na circa 500 m, 1e weggetje rechts, we zien “Kasteel Wittem” (N50.81483°E5.91025°)
- Rondje op parkeerplaats
- Na verlaten uitrijlaan, rechtsaf
- 1e weg links = richting Eys (=Van Plettenbergweg) (N50.81387°E5.91171°)
- Doorgaande weg gedurende 1,9 km vervolgen, onder bruggetje door
- Wij naderen het dorp Eys
- Na aankomst in dorp, 1e weg rechts afslaan en we maken een bocht naar links
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Vervolgens gaan we de 1e weg rechts, bij bordje “bij sneeuw en ijs verkeer gestremd”, bergop
(N50.82367°E5.93702°)
Smalle weg vervolgen, over het spoor richting kruispunt
Kruispunt, rechts aanhouden (de verharde weg volgen) (N50.81727°E5.94322°) / Kruisberg naar
beneden, we naderen het dorp Wahlwiller
1e weg rechts na het bord Wahlwiller (=Beeklaan) (N50.81142°E5.94005°)
Weg vervolgen
2e weg links, vervolgens rechtdoor
T-splitsing, rechts
In bocht naar links (=Kruisweg) (N50.80998°E5.93708°) Let op: gevaarlijk punt!
Rijksweg /kruispunt oversteken
Doorgaande weg vervolgen richting Mechelen (=Capucijnenweg)
Na 1,2 km T-splitsing rechts afslaan, richting dorp Partij (N50.80062°E.5.92835°)
Doorgaande weg vervolgen, wij naderen het dorp Partij
In S-bocht links afslaan (=Oude Heierbaan) (N50.80920°E5.91815°) Let op: gevaarlijk punt!
Rechtdoor, bij flauwe bocht rechts aanhouden =smal weggetje (Gulperbergweg)
(N50.80962°E5.91089°) Let op: niet links Hommerigerweg inrijden!
Splitsing links aanhouden, berg omhoog (=Gulpenerberg) (N50.81131°E5.90569°)
Boven aangekomen, bij T-splitsing, METEEN rechts naar beneden en afdalen richting het dorp
Gulpen (N50.80089°E5.88978°)
Bij T-splitsing beneden aan de berg links afslaan en weg vervolgen tot aan het verkeerslicht (voor
u ziet u de kerk van Gulpen liggen)
Bij het verkeerslicht links afslaan (N50.81385°E5.88894°)
Na circa 1 km links voorsorteren, richting Bungalowpark Euverem (staat op bruine bordje
aangegeven)
Weg vervolgen. Links ziet u “Kasteel Neubourg”
Met bocht naar links, we rijden door het gehucht Euverem
Weg gedurende ruim 4 km (door Buitenaken)vervolgen
T-splitsing links afslaan, richting Slenaken (N50.77427°E5.85489°)
Rechtdoor door dorp Slenaken
Vóór hotel “De la Frontiere” (in bocht, is geel hotel op hoek bij de kerk), rechts afslaan, richting
Teuven (België) (N50.76831°E5.86221°)
Rechts aanhouden, rechtdoor (=Grensweg). We naderen het dorp Teuven
Na twee verkeersdrempels, links afslaan richting Restaurant “Moeder de
Gans” (N50.75838°E5.86656°)
Eerstvolgende kruispunt rechtdoor (voor u ziet u de kerk van Teuven)
Splitsing links aanhouden, met bocht mee naar rechts richting Remersdaal
(N50.75171°E5.87604°)
Rechtdoor
Aan onze linkerhand passeren we Landgoed/Kasteel Teuven (dit is helaas slecht zichtbaar
vanwege de haag rondom, het landgoed is privébezit)
Na 600 m 1e weg links afslaan vóór het bushuisje (=Kasteelstraat)(N50.74742°E5.88252°)
Bosweg omhoog, weg vervolgen gedurende 1,5 km, let op smalle weg!!
Kruispunt rechtdoor (rechts ziet u een monument uit de 1e Wereld Oorlog)
(N50.74590°E5.89591°)
Rechtdoor, weg vervolgen (=Rue Du Beusdael), voor u ziet u “Kasteel Beusdael”
Na circa 2 km bij kruising links afslaan. Let op: heel smal weggetje tussen 2 hagen door, valt bijna
niet op! (N50.75115°E5.92193°)
Na 1 km bij T-splitsing, links aanhouden (=Kuttingerweg)(N50.76010°E5.91722°)
Bocht naar links, verharde weg volgen
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Bij T-splitsing rechts afslaan, richting Epen (N50.76426°E5.91432°)
Weg vervolgen richting Epen
Bij T-splitsing rechts afslaan, richting Vaals (=Terpoorte weg)
Weg vervolgen, berg omhoog (=Camerig)(N50.77330°E5.92215°)
Weg omhoog, weg gedurende 1,5 km vervolgen
Bij splitsing rechtdoor rijden / rechts aanhouden, richting Vaals (N50.76747°E5.93688°)
Circa 2,5 km ‘slingerend’ door het Vijlenerbos/doorgaande weg blijven vervolgen richting Vaals
(=Toeristenweg)
Bij T-splitsing rechts afslaan (=Epenerbaan)(N50.76751°E5.95364°)
Na 3,5 km, nadat wij het bos hebben verlaten, zien wij aan de rechterhand “Kasteel Vaalsbroek”
Links af richting Vijlen/Mechelen (=Vijlenerweg)(N50.76863°E5.99536°)
We naderen het dorp Holset en gaan de 1e weg rechts (=Holset)
1e weg rechts, vóór de kerk
U ziet een mooie oude kerk. U kunt desgewenst op de parkeerplaats parkeren om foto’s te maken.
Op de parkeerplaats MOET u keren.(N50.77515°E5.98783°)
Weer terug richting t-splitsing (bij kerk)
T-splitsing links afslaan, dezelfde weg terug,
T-splitsing rechtsaf richting Vijlen (=Vijlenerweg)(N50.77301°E5.98523°)
We naderen het dorp Vijlen
Gedurende 2,5 km doorgaande weg door het dorp Vijlen volgen
Doorgaande weg vervolgen
In bocht links afslaan (=Hilleshagerweg)(N50.79170°E5.96210°)
Weg vervolgen richting Mechelen
We rijden door het dorp Mechelen
Bij de splitsing bij de kerk links afslaan richting Epen (=Hilleshagerweg)
We rijden langs de kerk die ligt de rechterkant (=Hoofdstraat)
Weg blijven vervolgen (gaat over in Eperweg)
Na het verlaten van het dorp Mechelen, 2e weg rechts afslaan, richting Schweiberg
(=Schweibergerweg) (N50.78852°E5.91854°)
Weg vervolgen gedurende 4 km, is bebost gebied
Bij T-splitsing rechts afslaan richting Teuven (=Julianastraat)
Bij splitsing in de bocht links afslaan richting Teuven (=Gievelderweg)(N50.77211°E5.88008°)
We gaan over de grens naar België
Bocht naar rechts (=Gieveldstraat) (Lange slingerweg)
Splitsing (Y) links aanhouden richting Teuven
T-splitsing rechts afslaan richting Slenaken, aan de rechterkant ziet u de kerk van Teuven
(=Dorpstraat)(N50.75183°E5.87589°)
Het dorp Slenaken aanhouden
Bij gevaarlijke kruising, rechtdoor oversteken, richting Slenaken (=Dorpsstraat)
Weg vervolgen, rechts aanhouden. Let op drempel!
Links aanhouden
We rijden het dorp Slenaken in (=Grensweg)
Voorbij de kerk, bij splitsing links afslaan, even richting Noorbeek. Direct daarna 1e weg links
(=Schilbergerweg)(N50.76875°E5.86070°)
Meteen rechts afslaan (eenrichtingsweg)
Bij splitsing rechts aanhouden
Bij kruising bij kapelletje rechtdoor (=Schilbergerweg)
Bij kruising provinciale weg rechtdoor oversteken (=Schilberg)
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We rijden het gehucht Ulvend door. Bij de kruising bij ‘Het Bakhuis’ rechts afslaan
(N50.75853°E5.83019)
Bij splitsing, met linksaf doodlopende weg, rechts afslaan (=Ulvend)
Bij T-splitsing linksaf bij ‘Hoeve de Peul’(=Vroelen)(N50.76433°E5.82290°)
Weg gaat over in Vroelenstraat
We rijden het dorp Noorbeek binnen
Bij kruising rechtdoor (=Vroelenstraat)
Weg rechtdoor vervolgen
Bij T-splitsing links afslaan (=Bovenstraat)
Voor de kerk met de bocht mee naar rechts (=Klompestraat)
Met de bocht mee naar rechts (=Wesch)
We rijden nu het dorp Noorbeek uit richting het dorp Mheer (=Mheerelindje)
We rijden het dorp Mheer binnen (=Dorpstraat) en gaan richting “Kasteel Mheer”
Voorbij de kerk rechts kunt u links parkeren. U kunt desgewenst te voet naar de binnenplaats
lopen
Voorbij de kerk, links aanhouden, richting St. Geertruid aanhouden (=Duivenstraat)
(N50.78095°E5.79184°)
Bij splitsing (voor de waterput) links afslaan richting Moerslag (=Rondelenstraat)
(N50.78294°E5.79033°)
We rijden het dorp Mheer uit. Let op: smal weggetje!
We rijden het dorp Libeek binnen (=Heiweg)
1e weg rechts afslaan richting St. Geertruid (=Libeek). Let op wegwijzering slecht zichtbaar door
grote boom (N50.78602°E5.77083°)
Weg omhoog vervolgen
We rijden het dorp St. Geertruid binnen
Bij kruising links afslaan (=Julianaweg)(N50.79451°E5.76831°)
2e weg links, voor de kerk, links afslaan richting Eijsden (=Bukel)(N50.79504°E5.76466°)
Bij rotonde 3e afslag, richting Mesch/Luik (=Rijksweg)
We rijden Mariadorp door
Na 500 m rechtsaf richting Centrum (=Pisartlaan)
We rijden het dorp Eijsden binnen, weg blijven vervolgen
Over het spoor, rechts afslaan (=Prins Hendrikstraat)(N50.77338°E5.70987°)
1e weg links (=Mgr. Nolensstraat)
5e weg links (=Graaf de Geloeslaan). U ziet aan de rechterkant “Kasteel Eijsden” liggen.
Daarna de weg weer vervolgen
Na het kasteel, 1e weg links (=Caestertstraat)(Mergelland Route aanhouden)
T-splitsing links (Mergelland Route)
Kruising rechtdoor oversteken (=Caestertstraat)
Kruising rechtsaf, spoorweg oversteken (Mergelland Route aanhouden)
Weg vervolgen tot T-splitsing, rechtsaf richting het dorp Mesch (=Rijksweg)
(N50.77284°E.572358°)
We de steken de A2 over
Weg vervolgen richting Mesch
We rijden het gehucht Withuis binnen en gaan direct linksaf (=Kommelsweg)
We rijden het gehucht Mesch binnen en gaan bij de kruising links (=Heiweg)
(N50.76607°E5.73285°)
Gedurende 3 km de weg vervolgen
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Splitsing linksaf (=Moerslag)(N50.78422°E5.75869°)(Mergelland Route aanhouden)
We rijden het gehucht Moerslag uit
Bij T-splitsing rechtsaf (Mergelland Route)(N50.78948°E5.76016°)
Na circa 800 m rijden we het dorp St. Geertruid binnen
Bij T-splitsing linksaf (=Burg. Wolfsstraat)(N50.79581°E5.76509°)
We rijden het dorp St. Geertruid uit
Doorgaande weg vervolgen
Na circa 1 km rechtsaf richting Eckelrade (=Dorpsstraat)(N50.80412°E5.76012°)
Weg vervolgen richting Margraten/Vaals
Bij splitsing bij kruisbeeld links aanhouden (=Honthemmerweg)
Gedurende 2 km weg vervolgen
We rijden het dorp Honthem binnen
Bij kruising rechtdoor richting Margraten
Bij t-splitsing rechtsaf (=Honthem gaat over in Broenshemweg)(N50.81436°E5.80028°)
Bij kruising linksaf richting Margraten tot aan het verkeerslicht
Bij verkeerslicht kruising oversteken (=Pastoor Brouwersstraat)
1e weg links richting Bemelen (= Hoenderstraat)(N50.81954°E5.82038°)
We rijden het dorp Margraten uit (=Trichterweg)
Splitsing rechtdoor blijven rijden (=Klein Welsden)
Weg vervolgen tot aan T-splitsing, rechtsaf richting Bemelen (=Keunestraat)
Bij splitsing linksaf (doorgaand verkeer) (=Keunestraat)
We komen in het gehucht Gasthuis

Hier besluiten we wat we verder doen
We hebben onderstaande Kastelen gepasseerd:
-

Kasteel Schaloen: www.kasteel-schaloen.nl te Valkenburg
Kasteel Wijlre: www.hedgehouse.nl
Kasteel Cartils tussen Wijlre en Wittem
Kasteel Wittem: www.kasteelwittem.nl
Kasteel Neubourg te Gulpen
Landgoed/Kasteel Teuven
Kasteel Beusdael te Sippenaken
Kasteel Vaalsbroek te Vaals
Kasteel Bloemendal: www.hotelbloemendal.nl te Vaals
Kasteel Mheer: www.kasteelmheer.nl
Kasteel Eijsden
Kasteel Geulzicht te Berg en Terblijt: www.kasteelgeulzicht.nl

Rood = bezienswaardigheden
Blauw = aandachtspunten in de route
Groen = GPS coördinaten

5

