12-Dorpentocht (ca. 33 km)

Beleef de eenvoud van diverse Limburgse
dorpen. Ver weg van het drukke leven beleeft en
ziet u op kleine schaal; dorpscultuur in harmonie
met de natuur. Diverse heuvels zijn te beklimmen
en de inspanning wordt beloond met magnifieke
vergezichten.
Routeverloop: Epen – Mechelen – Partij –
Gulpen – Ingber – Scheulder – Margraten –
Bruisterbos – Banholt – Bergenhuizen –
Noorbeek – Ulvend – Slenaken – Epen.
Vanaf de fietsgarage van Ons Epen gaat u de
weg op naar rechts met direct een kleine
afdaling. U rijdt over het fietspad en passeert
plaatsnaambord Mechelen en rijdt verder door
Mechelen. Langs de kerk blijft u de
voorrangsweg volgen in richting Maastricht/
Valkenburg. U rijdt Partij binnen. Nog vóór de Sbocht verlaat u de voorrangsweg rechtdoor
(Oude Heirbaan) langs een klein riviertje. Met
een zendmast in de verte nadert u een Ysplitsing. Hier rijdt u rechts de holle weg in (Oude
Akerweg). U rijdt Gulpen binnen en nadert
daarna een weg met vóór U een buststation. Hier
rijdt U Links (Burg. Teheuxweg). Deze weg volgt
u met een bocht naar rechts en u negeert hierbij
de zijwegen. U rijdt over een bruggetje tot bij het
verkeerslicht. Hier steekt u de weg over en rijdt
rechtdoor (Ingbergrachtweg). Blijf deze we
volgen tot we in een lichte klim rechts afslaan in
richting Ingber (Ingberdorpstraat).
Er volgt een slingerige klim tot in Ingber en u rijdt
verder langs vakwerkhuizen en boerderijen. In
Ingber vervolgt u de route rechts in richting
Scheulder. En ca. 300m nadat u Scheulder
verlaat rijdt u bij een Y-splitsing links langs
akkers. Er volg een kruising, hier rijdt u links in
richting Margraten (Heerstraat).U blijft deze we
volgen tot in Margraten. Bij een grote weg rijdt u
links de (Eijkerstraat) in. Blijf deze weg volgen
langs de kerk in richting Gulpen/Vaals tot bij het
verkeerslicht. Hier kunt u rechts een grote
Amerikaanse begraafplaats bezoeken: ca. 1km).

Wij vervolgen echter de route rechtdoor
(Dobbelsteinsgraat)
in
de
richting
van
Honthem/Bruisterbosch. Langs landerijen en dan
een korte afdaling langs een klein bos. Na de
haakse bocht blijft u rechtdoor rijden en passeert
plaatsnaambord Bruisterbosch. Even buiten
Bruisterbosch gaat u bij de Y-splitsing links (dit is
richting Banholt) en u blijft deze weg volgen. U
komt nu in ht dorpje Banholt en er volgt een
korte afdaling. Bij de grote weg rijdt u in de
richting van de kerk, net vóór de kerk houdt u
rechts aan en vervolgens na 50meter weer
rechts in richting Mheer/Noorbeek. LET OP! Na
150 meter verlaat u deze weg naar links (tussen
de huisnummer 11 en 13).
Er volgt een kleine afdaling op een smal
weggetje. Bij de Y-splitsing met ee veldkruis gaat
u rechts en rijdt u verder op deze bochtige smalle
weg. U nadert een T-splitsing, hier rijdt u links
naar Bergenhuizen. Vervolgens rechts en weer
rechts en er volgt een afdaling langs een
vakwerkhuisje. U rijdt Noorbeek binnen en bij de
grote weg rijdt u links, met een lichte klim tot bij
de kerk. U blijft deze weg volgen. Neem de
tweede weg naar rechts (Vroelenstraat). U begint
vervolgens aan een klim, bij de Y-splitsing houdt
U links aan. U blijft klimmen tot bij hoeve “de
Peul”, waar u rechts de verharde weg volgt. U
slingert langs velden en akkers, waar u bij een
splitsing links aanhoudt. U komt nu in het
Belgische gehucht Ulvend. Op de kruising (met
rechst lekker ijs) rijdt u naar links richting
Schilberg. Na ca. 400 meter verlaat u deze weg
en neemt de eerste weg links. Dan de eerste
weg rechts langs een boerderij.
Na een korte klim komt u bij een grote weg. Hier
rijdt u rechts over het fietspad langs de grote
weg. Net vóór het einde van het fietspad rijdt u
links de weg in (Schilbergerweg). Bij de kruising
met rechts een kapelletje en links een oude
waterput rijdt u rechtdoor. Er volgt een afdaling
tot in Slenaken. In Slenaken aangekomen rijdt u
rechts de weg op door Slenaken. Over het
bruggetje met de rivier de Gulp begint u aan de
klim
van
de
Loorberg.
U
passeert
plaatsnaambord Heijenrath na 1500 meter
klimmen. U blijft op deze weg en verlaat
Heijenrath. Aan de bosrand die nadert verlaat u
deze weg naar links in richting Mechelen
(Schweibergerweg). Vervolgens neemt u de
tweede weg rechts (dit is na een korte afdaling)
(Gulperweg). U volgt dit bochtige weggetje tot bij
een voorrangsweg. Hier rijdt u links de berg
omlaag tot u weer in Epen komt. Bij de Tsplitsing in Epen rijdt u links en ziet U meteen
Ons Epen weer aan uw rechterhand liggen.

