Onderstaande fietsroute is een rondrit, u kunt dan ook bij ieder willekeurig fietsknooppunt starten.
Deze gratis fietsroute wordt u aangeboden door:

Knooppuntenroute Zuid-Limburg - 44,8 km - 2,5 uur

Bron: fietsrouteplanner Falk

79 (Scharnerweg, Maastricht)

2,2 km

8 (Meerssenerweg, Maastricht)

1,9 km

13 (Mariënwaard, Maastricht)

Maastricht – Al meer dan 500 jaar voor het begin van de
huidige jaartelling bevond zich een Keltische nederzetting bij
een doorwaadbare plaats in de Maas, dit maakt het latere
Maastricht tot een van de oudste steden van Nederland.
Maastricht telt meer dan 1500 rijksmonumenten en neemt
qua aantal een tweede plek in na Amsterdam. De naam
Maastricht komt van het Latijnse Mosae Trajectum wat
“doorgang over de Maas” betekend. De stad kreeg deze
naam nadat de Romeinen rond het begin van onze jaartelling
de Kelten verdreven en een brug bouwden over de Maas.

13 (Mariënwaard, Maastricht)

0,9 km

9 (Klinkenberg, Meerssen)

3,3 km

64 (Geulhemmerweg, Berg en Terblijt)

1,5 km

61 (Provinciale weg, Sint Gerlach)

2,5 km

60 (Grendelplein, Valkenburg Lb)

0,7 km

59 (Hekerbeekstraat, Valkenburg Lb)

5,4 km

58 (Valkenburgerweg, Wijlre)

3,7 km

85 (Beversbergweg, Gulpen)

Valkenburg - Uit tal van gevonden gebruiksvoorwerpen en
fundamenten blijkt dat de Geulvallei al ver voor onze
jaartelling werd bewoont. Toch dateert de eerste schriftelijke
vermelding van Valkenburg pas uit het jaar 1041 waarin de
Duitse koning Hendrik III de dorpen Herve, Epen, Vaals en
Valkenburg schenkt aan zijn nicht Irmgard. Valkenburg is
waarschijnlijk vernoemd naar de Maastrichtse bisschop Falco
die hier in de 6de eeuw een jachtslot zou hebben gehad. In de
12de eeuw werd een begin gemaakt met de bouw van kasteel
Valkenburg. Na meerdere verwoestingen werd het kasteel in
de 14de eeuw dusdanig versterkt dat het kasteel een ware
vesting werd. In de eeuwen die volgden werd het kasteel
meerdere malen belegerd en wisselde het kasteel enkele
keren van eigenaar. Nadat in 1672 de Franse troepen uit het
kasteel werden verdreven is het kasteel in opdracht van
stadhouder Willem III opgeblazen. Het kasteel is hierna nooit
meer opgebouwd. Wat van de vesting Valkenburg nog rest
zijn de kasteelruïne, een ronde toren (gedeelte van het
huidige kasteel Den Halder), twee van de zes stadspoorten
(de Berkelpoort en de Grendelpoort) en een deel van de
stadswallen. Valkenburg is in de eeuwen daarna uitgegroeid
tot de belangrijkste toeristische trekpleister van de regio. In
1885 werd in Valkenburg zowaar de allereerste VVV van
Nederland opgericht.

Wijlre - Wijlre is vooral bekend als halteplaats voor treinen
van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij. Deze
stichting exploiteert een stoomtreindienst over de spoorlijn
tussen Kerkrade en Valkenburg. Daarnaast wordt in Wijlre al
sinds 1340 bier gebrouwen en is het dorp de thuishaven van
de oudste bierbrouwerij van Nederland. Sinds 1871 is met de
komst van de toenmalige eigenaar Frederik Edmond Brand de
naam van Brand bier aan deze brouwerij verbonden.

6,9 km

83 (Terlinderstraat, Noorbeek)

1,5 km

Gulpen - De naam Gulpen ontleent zijn naam aan het riviertje
de Gulp die door het centrum van het dorp loopt. Aan de rand
van Gulpen is op dit riviertje een watermolen geplaatst met de
naam Neubourger Molen. De watermolen is vernoemd naar
het in de nabijheid gelegen kasteen Neubourg en heeft met
een middellijn van 7,14 m. en een breedte van 1,20 m
momenteel het grootste waterrad van Nederland. De naam
Gulpen kent verder grote landelijke bekendheid door het
lokaal gebrouwen Gulpener bier.

82 (Dalestraat, Banholt)

2,4 km

71 (Bruisterbosch, Bruisterbosch)

Noorbeek - Op 12 september 1944 werd de gemeente
Noorbeek als eerste Nederlandse gemeente bevrijd door de
geallieerden. De invalswegen van het dorp lopen via steile
hellingen van gemiddeld 10% en vormt met name voor
wielrenners een geliefde uitdaging.

71 (Bruisterbosch, Bruisterbosch)

1,7 km

70 (Hoenderstraat, Margraten)

3,8 km

67 (Keerderweg, Margraten)

1,8 km

65 (Bemelerweg, Bemelen)

2,6 km

6 (Bemelerweg, Maastricht)

2,2 km

79 (Scharnerweg, Maastricht)

Banholt - Banholt is pas vanaf 1937 een zelfstandige
parochie nadat het daarvoor een lange kerkstrijd heeft
gevoerd met het naastgelegen dorp Mheer waarmee het tot
die tijd een parochie vormde. De strijd ontstond na
onenigheid over de locatie van een nieuw te bouwen kerk
welke zou worden gebouwd tussen de dorpen in maar
uiteindelijk werd gebouwd in Mheer. Uit protest werd door de
inwoners van Banholt een aparte kerk gebouwd welke werd
voltooid in 1876 en werd vernoemd naar de heilige Gerlachus.
De toren van de Sint-Gerlachus kerk werd pas in 1922
bijgebouwd en valt op doordat deze een niet veel in limburg
voorkomend zadeldak heeft.

Bruisterbosch - Bruisterbosch is gesticht in 1157 door
inwoners van de heerlijkheid Breust nadat zij hiertoe
toestemming hadden verkregen van het kapittel van SintMartinus te Luik. Een bezienswaardigheid in het dorp is een
betonnen herinneringskruis uit 1991 waarmee wordt herdacht
dat op die plaats op 6 november 1776 Anthon Oberkom en
Leonard Eijssen werden opgehangen wegens verdenking van
deelname aan de beruchte bokkenrijders.

Bestel een bijbehorende knooppuntenkaart
vanaf € 7,99* op

www.fietswebwinkel.com
*(deze prijsopgave is een momentopname en kan dus wijzigen

Margraten - Margraten geniet internationale bekendheid
door de aanwezigheid van de Netherlands American Cemetery
and Memorial. Deze Amerikaanse militaire begraafplaats en
monument dient ter nagedachtenis aan de overleden
Amerikaanse soldaten gedurende de Tweede Wereldoorlog die
vochten ten tijde van de strijd in Zuid-Limburg, het
Ardennenoffensief en in het Ruhrgebied. De Nederlandse
regering heeft de grond waarop de Netherlands American
Cemetery and Memorial zich bevindt in eeuwigdurend gebruik
afgestaan aan de VS uit eerbied en dankbaarheid. Van de
oorspronkelijk 18.764 gesneuvelde Amerikaanse soldaten
liggen er 8301 soldaten begraven op deze begraafplaats. De
begraafplaats is dagelijks geopend tussen 9:00 en 17:00 uur,
behalve op 25 december en 1 januari. aangetast.

Bemelen –In het centrum van Bemelen staat de SintLaurentiuskerk die in het jaar 1845 is gebouwd ter
vervanging van de oude kerk. De mergelen toren hebben ze
echter later staan en stamt al uit de 13e of de 14e eeuw.

