Route in het kader van “fietsen naar verrassende terrasjes”:
DRIELANDENTOCHT LANGS SIPPENAEKEN
[ Zeer heuvelachtige route via het Knooppuntensysteem, met drie pittige
beklimmingen, totale afstand ca. 37 km, waarvan 0,5 km onverhard ]
STARTPUNT is het Natuurtransferium “Poort Mergelland” in Simpelveld.
Dit transferium heeft een ruime gratis parkeergelegenheid en ligt aan de Kruinweg net ten
zuiden van Simpelveld. De route erheen is in de omgeving van Simpelveld met
richtingaanwijzers aangegeven. Er zijn diverse wandel- en fietsroutes verkrijgbaar en er is
ook een mogelijkheid om fietsen te huren.
Routebeschrijving :
1. Verlaat de parkeerplaats via de Kruinweg en sla op het fietspad rechtsaf.
2. Volg nu verder (in zuidelijke richting) de bordjes richting Knooppunt (=KP) 89.
3. Volg daarna de bordjes naar de KP 87 en KP 86
Let op: op KP 87 bij de stoplichten van Wittem gaat de route linksaf naar Partij, hier
gaat de 1e weg rechts naar KP 86.
4. Ga bij KP 86 linksaf naar KP 90, en KP 92. TIP: als er hier en daar
Knooppuntenbordjes ontbreken kun je ook de “Vijlenerboschroute” volgen (tot KP
93).
5. Volg nu KP 93, je komt dan in Sippenaeken. Rechts van de kerk ligt op het pleintje
de PAUZEPLEK:
EETCAFÉ “AUBERGE LE BARBEAU” MET EEN TERRAS AAN HET PLEINTJE
Kijk eventueel op hun website voor meer informatie: www.barbeau.be
6. Volg na de pauze de bordjes naar KP 92, KP 91, KP 93, KP 94, KP 96, KP 97 en tot
slot bereik je via KP 89 weer het start- en eindpunt van deze tocht: het
Natuurtransferium “Poort Mergelland”.

Tip: Schrijf de onderstreepte nummers van de Knooppunten op een
sticker of pleister en plak dat op je stuur. Je hebt dan onderweg
nauwelijks een kaart of routebeschrijving nodig.
Ga voor uitleg over het Knooppuntensysteem naar:
www.fietsersbond.nl/maastricht en kijk onder: “Fietsen in de omgeving van
Maastricht” bij “Knooppuntensysteem”.
Veel fiets- en terrasplezier gewenst!
Raymond Oostwegel, maart 2007

