Ontdek het smalste stukje Nederland!
VVV Zuid-Limburg heeft diverse thematische fietsroutes ontwikkeld. Deze
fietsroutes
zijn
allen
gemaakt
op
basis
van
het
uitgebreide
fietsknooppuntennetwerk. In combinatie met de fietskaarten, die worden
uitgegeven over dit knooppuntennetwerk, kunt u elke fietsroute fietsen.
VVV Zuid-Limburg nodigt u dan ook van harte uit deze route uit het thema
Fietsen over, langs en in het water te volgen en u te laten verrassen door alles
wat Zuid-Limburg u te bieden heeft.
Voor deze route heeft u de Fietsknooppuntenkaart Zuid-Limburg nodig:
Wij wensen u veel fietsplezier!
VVV Zuid-Limburg
Walramplein 6
6301 DD Valkenburg aan de Geul
Tel: 0900 – 555 9798 (€ 1,- p.g.)
www.vvvzuidlimburg.nl
info@vvvzuidlimburg.nl
Deze route is een uitgave van VVV Zuid-Limburg. Wij hebben deze fietsroute met de meeste zorg samengesteld. Alle
informatie hierin wordt echter verstrekt zonder aansprakelijkheid onzerzijds.
VVV Zuid-Limburg, maart 2013
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Route:
Ontdek het smalste stukje Nederland!
Fietsroute via Nederland, Duitsland en België via één dag!
Afstand ca. 55 kilometer

Knooppunten:
U fietst van knooppunt naar knooppunt met onderstaande nummers:

06 – 09 – 24 – 22 – 53 – 43 – 42 - 20 – 16 – 11 – 13 – 24
– 25 – 22 – 01 – 03 – 04 – 06
Startplaats
VVV Zuid Limburg, vestiging Echt, Plats 1

Steden / dorpen:
Echt – Mariahoop – Waldfeucht (DL) – Säffelen (DL) – Höngen (DL) – Havert
(DL) – Susteren – Roosteren - Maaseik (BE) – Ophoven (BE) - Ohe & Laak Echt

Bezienswaardigheden onderweg:
Fiets door het smalste stukje van Nederland, met als kloppend hart het pittoreske Echt! De
Maas, als grensrivier, stroomt traag door deze prachtige fietsregio. Het Vlaamse land ligt gelijk
aan de overkant! Aan beide zijden van de Maas zijn door grindafgraving uitgestrekte
Maasplassen ontstaan. De vele plassen, met een oppervlakte van meer dan 3.000 ha., vormen
een prachtig decor voor watersport en natuurliefhebbers.
FIETSREGIO
Vooral voor de fietsliefhebbers is hier veel te beleven. Op het land ligt een uitgestrekt netwerk
van fietspaden en rustige weggetjes. Het bekende fietsknooppuntennetwerk maakt het fietsen
tot een waar genoegen. Temeer daar via de speciale fietspontjes het Vlaamse land, waar
hetzelfde fietsknooppuntennetwerk is aangelegd (alleen de bordjes hebben daar een
blauw/witte kleur, bij ‘ons’ zijn de bordjes groen/wit), goed bereikbaar is. ook het Duitse
achterland wordt aangedaan. Het blijkt een unieke ervaring om op één dag in drie landen te
fietsen. De fietstocht leidt langs veel water, langs veel monumenten, kloosters en langs
pittoreske dorpen.
BOURGONDISCH LIMBURG
Een bezoek aan een ambachtelijk Limburgs bedrijf is een ware beleving, waar ook de innerlijke
mens aan zijn trekken komt. Ontdek culinaire tradities en proef van het goede én gezonde
leven, tijdens o.a. een bezoek aan een wijngaard of één van de vele fietscafeetjes.
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BEZIENSWAARDIGHEDEN ROUTE
Museum van de Vrouw
Het Museum van de Vrouw laat je dwalen door de vrouwenlevens van vroeger en nu. Het
bestaan van onze grootmoeders en moeders wordt belicht aan de hand van talloze voorwerpen
die zijn verzameld in hun dagelijks leven. Van opblaasbare petticoats, crisiskookboeken en
satijnen avondschoenen tot voorwerpen die herinneren aan dierbare gebeurtenissen. Het
museum plaatst de geschiedenis van de vrouw in een hedendaags perspectief en biedt
daarmee verrassende en interessante inzichten in ons eigen leven.
Prijzen: Volwassenen € 4,- & kinderen tot 18 jaar € 2,50.
Adres: Plats 1 te Echt
Telefoon: 0475-470742
All in Echt – karting
All in Echt is een meer dan complete evenementenlocatie in Echt met o.a. een kartbaan, zes
volautomatische bowlingbanen, een spectaculaire lasergame arena en diverse paintball
terreinen. All in Echt beschikt over multifunctionele ruimtes, uiteenlopend van een grote zaal
tot een pittoresk Limburgs Café.
Adres: Bandertlaan 9 te Echt
Telefoon: 0475-418900
Avonturenpark Valdeludo
Avonturenpark Valdeludo is een park en speeltuin in Echt waar écht iets te beleven is voor
kinderen van alle leeftijden. Leuke en originele speeltoestellen en attracties die kinderen
uitnodigen hun grenzen te verleggen in een natuurlijke omgeving. Dit alles gecombineerd met
laagdrempelige horeca en scherpe toegangsprijzen. Kinderen ervaren dat gewoon buiten
spelen, buitengewoon spelen kan zijn.
Adres: Bandertlaan 9a te Echt
Telefoon: 0475-418908
Pepinushof
Op ons gezellig terras is het mogelijk om ons heerlijke zelfgemaakte boerderij-ijs proberen.
Het boerderij-ijs wordt gemaakt van de melk van de eigen koeien. Dit garandeerd de kwaliteit
en is ook een waarborg dat het ijs wordt gemaakt van 100 % natuurlijke grondstoffen, zonder
toevoeging van kleur- of smaakstoffen. De melk wordt niet afgeroomd en niet
gehomogeniseerd. Ouderwets boerenroomijs, lekker en gezond!
Adres: Dominicusweg 3 te Echt
Telefoon: 0475-481355
Klooster- en Abdijwinkel Lilbosch
Naar oude traditie ontwikkelen de monniken van de Abdij Uelingsheide en Lilbosch hun eigen
trappistenlikeuren. Het assortiment van de winkel wordt uitgebreid met vlees van eigen
kloostervarkens, Europese abdijproducten en ambachtelijke streekproducten. De opbrengsten
ondersteunen de Trappisten in hun poging het monnikenleven in stand te houden.
Adres: Pepinusbrug 6a te Echt
Telefoon: 0475-333189
Waldfeucht
Waldfeucht ligt vlak over de grens in Duitsland. In de Gemeente Waldfeucht vindt u enkele
leuke bezienswaardigheden zoals de historische dorpskern en haar verdedigingswerken. Ook
de plaatselijke Sint Lambertuskerk en de Sint Janskluis zijn de moeite waard voor een bezoek.
Bauernmuseum te Tüddern
Een unieke verzameling van oude schatten verbergt zich achter de poorten van het
Bauernmuseum te Tüddern. Het museum met de 2000m² grote hal toont de geschiedenis van
deze streek, van tractoren tot aan oma’s oude keuken. In het rustiek ingerichte restaurant van
het museum, ideaal voor de grote en kleine groepen, kan van gerechten uit de boerenkeuken
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genoten worden, o.a. ontbijt, middag- en avondeten alsook koffie met gebak. Op onze jonge
gasten wacht een goed uitgeruste avontuurspeltuin.
Prijzen: Volwassenen: € 3,00 p.p.
Adres: Kämpchen 16a te Selfkant (D)
Telefoon: 0049-2456-508291
Bronsgiererij Cser
Bronsgieterij Cser staat sinds jaar en dag garant voor vakmanschap, kwaliteit en persoonlijke
betrokkenheid. Creaties in authentieke kunstenaarsmaterialen zoals modelleerwas,
boetseerklei en gips kunnen als model dienen maar ook kledingstukken, organische materialen
enz. kunnen gebruikt worden als modelleermateriaal. Loop eens binnen om te kijkenvoor een
leuk ontwerp of een kijkje in de werkplaats.
Adres:Rafaëlweg 16 te Susteren
Telefoon: 046-449 4935
Stichting ’t Stift
De schatkamer is ondergebracht in een gebouw naast de vroeg-Romaanse abdijkerk van
Susteren. Het grondplan van de thans door de parochie gebruikte kloosterkerk dateert uit de
8ste eeuw, toen Pippijn van Herstal en zijn vrouw Plectrudis een klooster en grond voor een
Nieuwe Kerk te Susteren aan Willibrordus schonken. Tevens is er ook een videopresentatie
over de geschiedenis van de Kerk en ’t Stift te bewonderen.
Adres: Salvatorplein 2 te Susteren
Telefoon: 046-449 2171
Veerpontje “Walborgh” naar Belgie! Ohe & Laak (NL) – Ophoven (BE)
Ontdek België via een veerpontje op een unieke manier. De veer vaart vanaf 1 mei t/m 1
oktober.
Knooppunten 01 (NL) – 22 (BE)
Overzet: Gratis
In mei en september: iedere dag van 10.00-19.00 uur
Juni- juli-augustus: iedere dag van 10.00-21.00 uur
Oktober: weekenden van 10.00-18.00 uur
Colofon:
Deze route is een uitgave van VVV Zuid-Limburg. Wij hebben deze fietsroute met de meeste zorg
samengesteld. Alle informatie hierin wordt echter verstrekt zonder aansprakelijkheid onzerzijds.
VVV Zuid-Limburg, maart 2013
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