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Proeven aan de Amstel Goldrace

ONBEPERKT RECREËREN IN MAASTRICHT

INLEIDING

Voor u ligt de Brochure Scootmobielroute Proeven aan de Amstel
Goldrace. 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.

Deze route brengt u naar de oostelijke zijde van Maastricht. We beginnen aan de achterzijde van het Centraal Station. (1)
We gaan door een gedeelte van Maastricht Noord, Meerssen Zuid (Geuldal), Valkenburg (Geulhem en Berg en Terblijt) en Margraten (Gasthuis
en Bemelen). U gaat door heuvelachtig gebied, maar er zijn geen wegen
die problemen opleveren. De natuur zorgt voor steeds nieuwe en andere
ontdekkingen. Op verschillende plaatsen kunt u ervoor kiezen om een
kleine omweg te nemen. Zonder pauzes duurt de rit ongeveer anderhalf uur. Onderweg komt u veel terrasjes tegen dus misschien duurt uw
tocht wel iets langer. U heeft geen last van het autoverkeer.
Met een volle accu komt u gemakkelijk rond.

DE ROUTE

BERG EN TERBLIJT
Deze weg rijdt u helemaal af tot in Vilt. Hier vervolgt u de weg richting
Sibbe. Ga vervolgens rechts de Daalhemerweg in.

Het centraal station ligt in Wyckerpoort, een wijk met een hecht buurtgevoel. Vlakbij de Groene Loper ligt het Old Hickoryplein. (2) De naam
heeft het te danken aan de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van
Maastricht in 1944. Aan dit plein ligt op nummer 18 het eet- en koffiehuis
‘De Buurtbrök’. U kunt hier voor een klein prijsje een kleinigheid eten of
drinken. Iedere middag kunt u hier een warme maaltijd krijgen. Voor ‘De
Buurtbrök’ ligt een parkeerplek: een handige verzamelplek! U kunt vanaf
hier eenvoudig de Groene Loper bereiken.
Vertrek via de Generaal Corlettstraat en steek vervolgens de Groene
Loper over. Zo komt u in de wijk Wittevrouwenveld. Ook dit is een buurt
met een eigen, sociaal karakter.
Ga voorbij de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk rechts de Voltastraat
in. U eindigt in de Frankenstraat. Ga hier linksaf. Halverwege de Frankenstraat komt u in de Koning Clovisstraat. Ga hier rechts en bij de
rotonde driekwart rond in de richting van Berg en Terblijt. (3)

De afdaling brengt u in het centrum van Valkenburg.(4)

VALKENBURG

Deze toeristenplek pur sang hoort natuurlijk in deze route thuis.
De Nederlandse klassieker Amstel Gold Race leidt de wielrenners altijd
over de Cauberg, een van de bekendste plekken in Valkenburg, maar ook
de terrasjes, de kasteelruïne en Kasteel Oost zijn zeer bijzonder.

We gaan direct Valkenburg in. Via het centrum gaan we richting de ruïne. Aan de rand van Valkenburg is het Sprookjesbos en kunt u rechts de
Sibbergrubbe oprijden. Onze route gaat echter rechtdoor in de richting
van Oud-Valkenburg, waar kasteel Schaloen ligt. (5) Ook het Gerendal
met zijn Orchideeëntuin mag er zijn.

KEUTERBERG

Via Strucht en Schoonbron komt u bij de afslag naar de steilste berg die
de provincie Limburg kent: de Keuteberg.
De renners van de Gold Race moeten hier altijd flink afzien. Wij gaan
echter naar het dorp van de trots van de Limburgs bierdrinker: Wijlre. (6)
Brands’ Bierbrouwerij ligt in het midden van het dorp. Voor we hier zijn
gaan we eerst nog door Elkenrade.

BEMELEN

Ga rechtdoor en u bereikt zo het dorpje Elkenrade en vervolgens Wijlre met zijn mooie Buitenplaats Kasteel Wijlre. Vervolgens rijdt u naar
Gulpen. (7) Neem hier de weg naar Ingber. Via de dorpen Scheulder en
Sibbe gaat u naar Bemelen. (8)

DETAILAFSTANDEN GOLDRACE
De grotten van Bemelen waren vroeger een speeltuin voor de opgeschoten jeugd van Maastricht. Nu is het een prachtig gezicht.

Old Hickoryplein - Voltastraat		

0,6 km

Voldastrrat - Edisonstraat - Eburonenweg

0,35 km

Scharnerweg - Bergerstraat

1,6 km

Bergerstraat					

2,7 km

Rotonde Bergerstraat - Grote Straat

3,5 km

Berg en Terblijt					

1,7 km

Vilt - Daalhemerweg				

1,1 km

Berkelplein - Schin op Geul - Oud Valkenburg 3,9 km
Schin op Geul - Wijlre				

1,7 km

Gulpen - Kiebeukel

				

2,3 km

Ingber						

2,0 km

Scheulder						

2,3 km

Sibbe						

4,1 km

Gasthuis						

2,4 km

Bemelen						

2,5 km

TOTAAL: 						

32,8 km

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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