SCOOTMOBIELROUTES OMGEVING MAASTRICHT
onbeperkt recreëren

Op zoek in België - Alden Biesen

ONBEPERKT RECREËREN IN MAASTRICHT

INLEIDING

Voor u ligt de Brochure Scootmobielroute Alden Biesen. Met grote
zorg en op basis van eigen ervaring is deze voor u samengesteld. Er is
rekening gehouden met de lengte, de begaanbaarheid van de weg en
de mogelijkheid om met een scootmobiel ergens te pauzeren.
Deze scootmobielroute kwam tot stand door een samenwerking van
Stichting Samen Onbeperkt en Zuyd Hogeschool opleiding Ergotherapie. De samenstellers zijn John Storms en Janna Puts.
Benieuwd naar de andere routes?
Kijk op www.samenonbeperkt.nl voor de mogelijkheden.
Weten waar u in Maastricht een scootmobiel kunt lenen?
Kijk dan op:
www.gemeentemaastricht.nl
/ bestuur-en-beleid
/ beleid
/ maatschappelijke-zorg-en-welzijn
/ scootmobiel-uitleen
Heeft u tips of aanvullingen? Neem dan contact met ons op.
We wensen u veel scootplezier!

SAMEN
ONBEPERKT

Stichting SAMEN ONBEPERKT
Concordiastraat 12

6226 GD Maastricht

T 0631176949
E samenonbeperkt@gmail.com
W www.samenonbeperkt.nl

Alle brochures zijn tot stand gekomen dankzij financiële ondersteuning van Gemeente Maastricht.

In Maastricht is genoeg te beleven. Met de scootmobiel of elektrische
rolstoel kan men op verschillende plekken terecht. Maar er is voldoende
over de grens te beleven. We hebben daarom ook deze mooie grensoverschrijdende route gemaakt.

DE ROUTE

SMEERMAAS

Het kleine dorpje Smeermaas (2), liggend aan de Maas, heeft twee
grensovergangen naar Maastricht. Bij de voormalige grensovergang
zullen sommigen zich nog de douaniers herinneren, die vroeger hun
controles uitoefenden.
Ons vertrekpunt ligt enkele meters over de grens bij Smeermaas. Deze
is vanuit Bosscherveld (1) langs de Maas te bereiken.

AAN DE MAAS

In de Maas ziet u een opvallend eilandje. Aan de overkant ziet u
Borgharen liggen. De zandafgravingen in het kader van het project
Grensmaas zijn vrij nieuw en zeer kenmerkend.
In Smeermaas gaan we via de brug over het kanaal en bij de stoplichten rechtdoor. Na ongeveer 2 kilometer bereiken we dan het Politiebureau van Lanaken. (3)

KASTEEL PIETERSHEIM

Vlakbij Lanaken vinden we dan Kasteel en Burcht Pietersheim.
Dit is gratis toegankelijk van de Paasvakantie tot de Herfstvakantie
van 10.00 tot 17.00. Onlangs is het geheel gerenoveerd en het zwevende looppad is toegankelijk voor mensen met een beperking. Hier
heeft u een prachtig uitzicht en er zijn veel interessante wetenswaardigheden. Met name de archeologische vondsten zijn zeer de moeite
waard. Voor de kinderen is er een kinderboerderij en een heus Kabouterpad! Het geheel hoort tot het Nationale Park De Hoge Kempen.
Vroeger in handen van de familie de Merode (Belgisch Koningshuis),
nu is het eigendom van de Gemeente Lanaken.

GEMEENTE LANAKEN
De route gaat verder via de Koning Albertlaan, verder naar de Stationstraat, via de Tongersesteenweg en de Commandant Giddelostraat,
naar de Kiezelweg en ten slotte de Briedenstraat op en dan naar Eigenbilzen. (4)

Kasteel Pietersheim is een van de bezienswaardigheden in Lanaken. Deze gemeente is overigens ook bekend, doordat hier veel
Nederlandse wielrenners wonen. Het is de bedoeling om in
2018 een sneltramverbinding te maken met Maastricht indien er
geen politieke obstakels (meer) zijn.
In Domein de Hoge Kempen met zijn bossen en heidevelden,
Pietersembos en Asbroek zijn vele wandelingen uitgezet.

Eigenbilzen is een deelgemeente van Bilzen met een Vorstengraf uit de
IJzertijd. Ook zijn er enkele Romeinse villa’s. Hier vervolgt u de weg tot
de Alden Biesensingel. Na 1,5 km komt u bij Alden Biesen. (5)

ALDEN BIESEN

DETAILAFSTANDEN ALDEN BIEZEN

Alden Biesen is een historisch monument en een ware toeristische trekpleister. Een decor voor evenementen en tentoonstellingen, centrum
voor Europese samenwerking en een congrescentrum. Alden Biesen
heeft het helemaal!
Jong en oud, klein en groot, cultuur- of natuurliefhebber: voor ieder
wat wils. Een bezoek aan het kasteel biedt heel wat te beleven. Er zijn
veel historische gebouwen en prachtige tuinen. Regelmatig worden
hier evenementen georganiseerd zoals concerten en festivals.
Als terugweg kunt u de weg nemen naar Lanaken en van daaruit naar
Smeermaas gaan.

Attentiepunten:
• Wanneer de accu niet voldoende is opgeladen, kan een later startpunt
mogelijk een oplossing zijn.
• Denk ook aan de mogelijkheid om naar het startpunt gaan met vervoer op maat.
• Bij toeristische rijwijze kan de tour enkele uren duren.
• Wij maken er toch geen race van.
• Station Maastricht Noord ligt aan de route. Maastricht Centraal is in te plannen.
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