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Actualisatie Jacobspad Limburg augustus 2020 
 

In 2012 heeft het bestuur van de "Stichting Pelgrimswegen naar St. Jacob" het initiatief genomen om de beschrijving van 
het Jacobspad Limburg te actualiseren. Gezien de infrastructurele werken die sinds het verschijnen van het boekje in de 
provincie hebben plaatsgevonden, zijn er diverse wijzigingen opgetreden in de route. 
 

Afgesproken is om de bewegwijzering van het Jacobspad te blijven controleren en waar nodig aan te passen. Belangrijk 
in dit proces zijn de routebeheerders, die elk een deel van de route voor hun rekening nemen en deze regelmatig 
controleren. De routeaanpassingen zijn inmiddels verzameld en verwerkt en samengebracht in dit document.  
Bij elke nieuwe verandering zal dit document worden aangepast. 
Voor opmerkingen en vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting: info@stjacobspad.nl  
 

 

In het Nederland wordt de route aangeduid met stickers en bordjes met de afbeelding van een pelgrim en de 
sterren van de vlag van Europa. In het midden staat de tekst Pelgrimsweg naar Santiago. De staf van de 
pelgrim geeft op kruisingen en splitsingen van wegen aan in welke richting men moet lopen. Het kan ook 
voorkomen dat slechts een deel van de afbeelding is geplaatst. In dat geval geeft het aan dat u zich nog 
steeds op de juiste route bevindt. 

 

Naast de voorgaande stickers wordt ook de gestileerde Jacobs-schelp gebruikt om de route aan te duiden.  
De punt waarin de stralen samenkomen duidt dan de richting aan die men moet gaan. 

 

Op die plaatsen waar fietsers een andere weg moeten nemen dan wandelaars zijn deze stickers aangebracht. 
De ster in het wiel geeft de richting aan die de fietser moet nemen. 

 

De bewegwijzering in Duitsland vindt plaats d.m.v. blauwe stickers met een gele gestileerde Jacobsschelp. 
Boven de afbeelding staat Pilgerweg en onder de sticker wordt met een gele pijl aangegeven in welke richting 
men moet lopen. 

 

Vanaf de Nederlands Belgische grens na Thorn volgt het Jacobspad Limburg de route van de Via Limburgica 
van het Vlaams Compostelagenootschap naar Maaseik. Bij de Pater Sangersbrug in Maaseik gaat het 
Jacobspad Limburg over de brug verder in de richting van Roosteren. De route is voorzien van stickers van de 
Via Limburgica. De gele punt wijst steeds de richting aan. 

 
Sinds 2020 wordt gebruik gemaakt van nieuw ingetekende kaartjes. De route wordt aangeduid met een blauwe lijn en is 
geschikt voor zowel wandelaars als fietsers. In die gevallen waarbij fietsers geen gebruik kunnen maken van de 
hoofdroute is een alternatief aangeduid met een gele lijn. 
 

In de gemeente Maastricht is de route niet bewegwijzerd. De gemeente Maastricht staat niet toe dat er aanduidingen 
worden aangebracht op verkeersborden of lantaarnpalen. 
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Etappe 1 Millingen aan de Rijn – Kranenburg (D) (p30, krt 31,36,38) 

Alternatief na Millingen aan de Rijn (3 km langer, maar een mooie wandeling langs de Waal) 

 
Op de Rijndijk bij fietsknooppunt 72, borden naar knooppunt 71 volgen( C.R. Walboerweg) 
Bij Knooppunt 71 (veer naar Doornenburg) borden knooppunt 95 volgen. 
Bij knooppunt 95 (Kekerdom)  Duffeltdijk en route uit boekje vervolgen 
 

 
In Zyfflich kruisen twee Jacobsroutes: Het Jacobspad van Millingen aan de Rijn naar Eijsden en de route van Nijmegen 
via Xanten naar Keulen. Als u in Zyfflich de weg rechtdoor (Häfnerdeich) richting Wyler volgt, blijft u op de juiste route.  
 

De route voert vanaf Zyfflich tot in Kranenburg over het wandelpad X7.  
Het is soms verwarrend omdat op diverse plaatsen zowel een sticker als de aanduiding voor het 
wandelpad(witte geverfde X7) staan vermeld en dat op andere plaatsen alleen één van beide is 
aangebracht. 
 
Wyler – Kranenburg (bladzijde 30 8e regel) 

 

B9 oversteken 
Bergweg 
Picardie 
Am Treppchen 
Krumme Strasse 
Schulweg 
Oose Wall 
Viehsteege 
Alte Heerstrasse 
Arnheimscher Deich 
na brug over beek 
Schafsdeich 
Nimweger Strasse 
volgende zijweg 
na brug over beek 
K2 oversteken 
fietspad volgen 
Grosse Strasse 
Wanderstrasse 
Kirchplatz 

 
Fietsers Wyler  
B9 oversteken 
Alte Heerstrasse 
Alte Heerstrasse 
Hauptstrasse 
Nimweger Strasse 
 

 

  



Etappe 2 Kranenburg (D) – Goch (D)   (p46, krt 47,48,54,58) 
 

In Kranenburg  splitsen twee routes : Het Jacobspad van Millingen aan de Rijn naar Eijsden en de 
route van Nijmegen via Xanten naar Keulen.  
Het eerste deel van de etappe van het Jacobspad Limburg gaat over het wandelpad X7. Het is soms 
verwarrend omdat op diverse plaatsen zowel een sticker als de aanduiding van dit wandelpad(wit 
geverfde X7) staan vermeld en op andere plaatsen alleen één van beide is aangebracht. Tot de Britste 
militaire begraafplaats volgen wandelpad X7 en het Jacobspad Limburg dezelfde route. Daarna splitsen beide routes 
zich. 
 

Bladzijde 46 

 

Start bij de kerk van Kranenburg: 
      Kirchplatz 
Kranengasse 
Müllerstrasse 
Bahnhofstrasse 
Alten Bahnhof 
voetpad rood/witte paal met richtingaanwijzer: Grenzland/draizere 
spoorlijn oversteken 
Druller Weg (einde voetpad) 
In den Pferdeweiden (fietsers rechtdoor) 

Ga verder op blz 46 4e regel. 

 

LET OP na de Brits militaire begraafplaats in het Reichswald verlaat u de X7  
 

 
Fietsers bij Graefenthal 
parkeerplaats 
Maasstrasse 
Triftstrasse 

 

 

 

Fietsers Asperen - Goch 
Triftstrasse 
Eyckschestrasse 
Alte Klever Strasse 
Feldstrasse 
Dieselstrasse 
Kettelerstrasse 
Wiesenstrasse 
Brückenstrasse 
Markt 
 

 

 

  



Etappe 3 Goch (D) – Weeze (D) - Kevelaer (D)  (p65, krt 68,70) 
 

Bladzijde 65 

Wandelaars 
       Markt 
Steinstrasse 
Am Steintor 
Gartnerweg 
Kastellstrasse 
Kastellstrasse 
parkeerplaats 
Brug over Niers 
 
Verder bij: via pad Niers  
langs Schloss Kalbeck  

 
 

Fietsers Goch 
       Markt 
 Steinstrasse 
 Herzogenstrasse (lopen met fiets) 
 Weezer Strasse 
 Vossheider Strasse 
 Kalbecker Strasse 
 Fortstrasse 
 
Verder bij via pad Niers langs Schloss 
Kalbeck 

 

 

 

Fietsers bij Uedemer Strasse 
 Kalbecker Weg 
 Kalbeck 
 Niersradweg langs Niers 
 

De omleiding uit het boekje is hier komen 
te vervallen. Fietsers volgen net als de 
wandelaars de Niersradwanderweg 
richting Weeze. 
 

 

Bladzijde 73 
Routeaanpassing voor fietsers bij de Kervenheimerstrasse is vervallen hier steken de fietsers ook de weg over en volgen 
evenals de wandelaars de Niers-Radwanderweg richting Kevelaer 
 
 

Etappe 4 Kevelaer (D) – Walbeck - Straelen(D)  (p82, krt 78,83,86) 
 

Vanaf de Kapellenplatz wordt voornamelijk wandelpad X13(wit geverfde x13) gevolgd.  
Na het centrum van Kevelaer gaat de route eerst langs de tuin van een klooster en vervolgens door een nieuwe 
woonwijk. Dit deel van de route is gestickerd, maar toch blijft het goed uitkijken geblazen. 
 

 

         Kevelaer: 
Kapellenplatz 
 Hauptstrasse 
 Geldener Strasse 
 Alte Heerstrasse 
Pad aan einde park 
 Sonnenstrasse 
 Sonnenstrasse 
 Sonnenstrasse 
Koxheidestrasse 
 onder Weller Landstrasse  
 Koxheidestrasse 
 Südstrasse 

 

 
Bij Haus Steprath wandelpad X 1 volgen via Schloss Walbeck naar St. Nikolaus kerk in Walbeck 
 
Vanaf de kerk in Walbeck wordt weer wandelpad X13 gevolgd richting Straelen. 
(routebeschrijving blz. 90) 



 

Etappe 5 Straelen – Venlo - Steyl     (p98, krt 91,99,104) 
 

Wijzigingen kaart bladzijde 104 

 Van der Grintenstraat 
 Over parkeerplaats Genuujerie 
 na Kapel van Genooi 
 landweg  
 Pad 
 Pad langs Maas (Groeneweg) 
 smal pad langs Maas (basaltkeien) 

 
 

  

Venlo centrum 
 verharde weg omhoog 
 Sint Urbanusweg 
 Maaskade(bij rotonde  
              oversteken) 
 Trap na Bolwaterstraat 
 Maasschriksel 
 Peperstraat 
 Havenkade 
 Bij Bastion 
 Fietspad langs Maas 
 onder 2 bruggen 
 Fietspad Professor  
            Gelissensingel 
 Vikingpad 
 

 
Fietsers  
 Pad 
 pad vervolgen 
 door opening Maasdijk 
 Sint Urbanusweg  
 Maaskade 
 rotonde Maaskade 
 Bolwaterstraat 
 Lichtenberg 
 Maasschriksel 
 Maaskade 
 Werf 
 brug over haven 
 Fietspad langs Maas 

 
Aanvulling routebeschrijving blz. 108  

 

Wandelaars 
 WPM paal 68.068 pad door  
  uiterwaard 
 Einde pad door hek 
 pad 
 Valeriaan 
 Kloosterstraat 
 Sint Michaelstraat 
 
Fietsers 
Fietspad blijven volgen. 
In Steyl route uit boekje vervolgen. 

 

 

  



Etappe 6 Steyl – Roermond   (p114, krt 111,116,118,121,122) 

 

Aanvulling op routebeschrijving op blz. 114 

 

In derde regel: 
 Rijksweg Noord (rotonde) 
Geloër Kapelweg 
 na voetpad 
 over viadukt 
Kapelweg 
 Boxhoverweg(rotonde) 
 Poldersweg (na A73) 
Molenbeelweg 
onverharde weg 
einde pad 
 Bosheideweg 
 voor boerderij Winkendries 
einde pad 
einde pad 
 pad vervolgen 
bij 3 zitbanken 
Pad over grens  
 fietspad (Witte Steen) 

Vervolg op blz 114 8e regel:  
“De rood-witte markering…..” 

 

Aanvulling op routebeschrijving op blz 114(vervolg) 

 

 

Na de zin “Tussen kerkje en het museum de weg via Broekhin nemen” 
(Dit is de Pastoor Pinckersstraat en na de spoorwegovergang Schinheuvel.) 
 Broekhin Noord 
 Loijweg 
 Loijveldweg 
 Spoorstraat 
 Brandeweijer 
 Parallelweg 
 Venloseweg 
 Venlosepoort  
 Steegstraat 
 Swalmerstraat 
 Markt  
 Kathedraal 

 

  



Etappe 7 Roermond – Maaseik (B)   (p129, krt 131,132,134,138) 

 

Aanpassing routebeschrijving blz. 129: 

Na  regel 3 Hoofdroute: 
Hertenerweg 
Hondsbergje 
Kerkpad 
Julianaplein 
Merumerkerkweg 
rotonde 
Bergstraat 
Oudeborgstraat 
Merumerbroekweg 
Merumerbroekweg 
wandelpad volgen (hiernaast verder) 

 

 na Regel 7: 
wandelpad volgen 
pad langs Rivier de Maas 
 fietspad langs de Maas 

Spoorrails zijn verwijderd.  
U loopt achter de loodsen van Hansen Drankenhandel. 
Oggstraat 
Pagestraat 
wandelpad volgen 
Kloosterstraat 
Maasstraat 

 
Fietsers Merum (wandelaars 
hoogwater) 
 Merumerbroekweg 
 Schepersweg 
 Rijksweg 
 Schroeverstraat 
        (pad  200m na 2e rotonde 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fietsers Linne 
Eikenstraat 
Veestraat 
Groenstraat 
  Maasstraat 

 

 

 Blz 129: Alternatieve route. 
Informeer eerst bij de VVV op de Markt naar de vaartijden van de veerpont bij Ool!!!  
Startpunt bij hoge waterstand van de Maas: de Sint Christoffelkathedraal van Roermond. 
Informeer bij de VVV op de Markt of u veilig de hoofdroute door de uiterwaarden en over de stuw in Linne kunt 
volgen. Is dit niet het geval, dan dient u deze route te volgen. Neem waarschuwingen voor hoog water altijd serieus. 
Houd er rekening mee dat de Maas in korte tijd snel kan stijgen.  
Voetgangers: 
Ga langs de kathedraal de Grote Kerkstraat in.  
Neem de trap richting het Designer Outlet Center.  
Ga LA voor het monument en de toegangspoort  
LA Looskade.  
Neem achter het tankstation het fietspad omhoog 
over de Maasbrug langs de N280 richting Horn.  
Na het Lateraal Kanaal buigt de parallelweg in een 
ruime bocht rechts naar beneden.  
RA Rijksweg.  
RA Kanaalweg-West / Kanaalweg.  
Voorbij de sluizen met de weg mee RA Osen.  
hoofdroute op blz. 129 regel 10e regel 
 

Fietsers: Startpunt Markt Roermond, RA Swalmerstraat, LA Sint Jansstraat,La Fietspad volgen 
Door fietstunnel onder de Wilhelminasingel , LA Looskade ( daarna zie boven bij wandelaars) 
 



Situatie Heel Sint 
Annabeemd 
 pad Annabeemden 
 op T splitsing pad 
 Msg savelbergweg 
oversteken 
 pad op dijk langs water 
 Polderweg 
 

 
 
Fietsers Pol 
 Pol (fietspad) 
 Polderweg 
 

 

 
Fietsers Wessem 
 voetpad 
 Thornerweg 
 Verbindingsweg 
 Waagse Naak 
 

 

Situatie tussen Wessem en Thorn(blz. 129 na (4) 

wandelaars 
 Kloosterlaan 
 Oude Thornerweg 
 voetpad 
 over bruggetje 
 Waagse Naak 
 fietspad 
 over ophaalbrug 
 over parkeerplaats 
 Grootheggerlaan 
 voor brug voetpad langs beek 
 Waterstraat 
 Onder de Bomen (voor brug) 
 Kloosterberg 
 Wijngaard 
 Daalstraat 
 Beekstraat  
 

 
   Fietsers Thorn 
  Grootheggerlaan 
  Waterstraat 
  Onder de Bomen (voor brug) 

 

Vanaf de Nederlands Belgische grens na Thorn volgt het Jacobspad Limburg de route van de Via 
Limburgica van het Vlaams Compostelagenootschap naar Maaseik. Bij de Pater Sangersbrug in 
Maaseik gaat het Jacobspad Limburg over de brug verder in de richting van Roosteren. 
 

De route is voorzien van stickers van de Via Limburgica. De gele punt wijst steeds de richting 
aan. 
 

  



Route VIA Limburgica 

Thorn-Kessenich  Kessenich – Leeuwerik Leeuwerik-Maaseik 

   
 Thornerweg 
 Schoorstraat 
 pad langs Willibrordusput 
 parkeerplaats 
 Pad over dijk 
 weg oversteken Geistingen 
 fietspad Dalerstraat 
 Dalerstraat 
 Maasstraat 
 Maasdijk 
 Leeuwerikstraat 
 Leeuwerikstraat 


 Heerenlaakweg 
 Broekstraat 
 Broekstraat 
 Leugenbrugweg 
 Aldeneik (voor kerk) 
 Aldeneikerweg 
 Bleumerhoven 
 Bleumerpoort 
 Bleumerpoort (voor brug) 
 Koningin Fabiolalaan 
 Bleumerstraat 
 Bleumerstraat  
 Markt

Fietsers Kessenich 
Schoorstraat 
Kerkstraat 
langs kerk Kessenich 
 Pad over dijk 
Route zie wandelaars 


 

  



Etappe 8 Maaseik (B) – Sittard   (p142, krt 143,146,152) 

 Routebeschrijving blz. 142  
Fietsers na Sangersbrug Maaseik 
Maaseikerweg 
Kempstraat 
 
Fietsers alternatief 
Roosteren 
burg. Schoolmeesterstraat 
Maaseikerweg (oversteek) 
Roosterderweg 
 

Situatie tussen Susteren en Nieuwstadt      Route kern Sittard 

   
Amelbergaweg(bij schuilhut) 
Kampweg 
 Limbrichterstraat 
 Eisenwal 
Millenerwal 
 Millenerweg 
Vloedgraafpad 

 

 
 
 
  Fietsers Sittard 

 Sportcentrumlaan 
 Doctor Nolenslaan 

   Haspelsestraat 

 

 wandelpad langs Geleenbeek 
 wandelpad langs Geleenbeek 
 Einde pad 
 Haspelsestraat 
 Haspelsestraat 
 Deken Tijssenstraat 
 Kloosterplein 
 Oude Markt 
 Markt 

 

Etappe 9 Sittard – Meerssen Maastricht   (p156,157, krt 158,162,165) 

 

Startpunt Markt Sittard 
Wandelaars 
Markt 
Molenbeekstraat 
Gruizenstraat 
Tempelplein 
    (schuin oversteken) 
pad langs beek 
Kastanjelaan 

 

Fietsers Sittard 
Rosmolenstraat 
Schuttersstraat 
Kastanjelaan 
 
Hoofdroute 
 Agricolastraat 
 Vijverweg(rotonde) 
 Vijverweg 
Broekstraat 
Oude Heerlenerweg 
Leeuwerik 

Situatie Sittard Zuid - Munstergeleen 

 
Fietsers Munstergeleen 
Sittarderweg Geleenstraat 
Houbeneindstr. Geleenstraat 
Groenstraat Pater Karelweg 
Lintjesweg Pater Karelweg 
Asbroekstraat 



 

 

 

Fietsers Geleen - Spaubeek 
Pater Karelweg langs spoor 
  Beekstraat 
  Danikken 
  Pad 
  Duister Gatsken 
  Kerkstraat 
  Bergstraat 
  Stammen 
  Weg Langs Stammen 
  Heisterbrug 
  Oliemolenstraat 
  Oude Kerk 

 

 
Wandelaars blz 157 regel 5
verharde weg oversteken i.p.v. rechtsaf 
bij bosrand  
pad volgen tot Annakapel 
Oude Kerk 
Oude Kerk 

Daarna route uit boekje verder volgen

 

In Schimmert blz 157 regel 15: 
Bij het Mariakapelletje kan voor 2 opties gekozen worden: 
De hoofdroute gaat verder naar Houthem Sint Gerlach  
De route naar Meerssen staat beschreven in het boekje op  
blz 157 vanaf “naar Klein Haasdal (7)”.  
De route naar Meerssen is onveranderd.

Hoofdroute naar Houthem Sint Gerlach 

 

 Klein Haasdal 
 Holswiejeweg 
 Onverharde weg 
 Onverharde weg 
 panorama Geuldal 
 onverhard pad afdalen 
          fietsers voorzichtig 
 onder viaduct A79 
 Vauwerstraat 
 Sint Gerlach 
 Joseph Corneli Allee 
 na parkeerplaats  
 pad volgen richting kerk 
 Onderstestraat 

        Houthem Sint Gerlach  
 

Houthem Sint Gerlach - Meerssen 

 

          Houthem Sint Gerlach 
 Onderstestraat 
 onderstestraat(kapel) 
 na no 62 
 voetpad volgen 
 Krommesteeg 
 s Heerenbeemden pad 
 pad volgen tot Geul 
 langs beek onder viaduct  
 Na viaduct 
 Houthemerweg 
 na spoorwegovergang 
 Herkenbergvoetpad 
Fietsers Houthem Sint Gerlach 
 onderstestraat(kapel) 
 Geulhemmerweg 
 Geulweg 
 Gemeentebroek 
 Veeweg 

 

Meerssen – Amby(Maastricht) 



 

Hoekweg 
Gansbaan 
Kerksteeg 
Markt 
Pad om Basiliek 
Markt 
Na Basiliek 
Kerksteeg 
Gansbaan 
Hoekweg 
Herkenberg 
Veeweg 
pad na brug over Geul 
Geulpad 
Kampweg 
Geuldalweg(viaduct A79) 
Geuldalweg(viaduct A79) 
De dellenweg 
wandelpad omhoog 
Heideweg 
Bosweg 
Bodemsweg 
Molenweg 

 

Fietsers Meerssen  
Kerkstraat 
Beekstraat 
Stationsstraat 
Stationsstraat 
Tussen de Bruggen 
Geuldalweg 
Geuldalweg 
Oliemolenweg 
Oliebergweg 
IJzerenkuilweg 
Molenweg 


 

Amby – Maastricht 

 

Molenweg 
Longinastraat 
Severenstraat 
Marathonweg 
         (Groene Loper) 
Groene Loper  
          volgen tot rotonde 
Scharnerweg  
         (rotonde Oranjeplein) 
voetgangerstunnel  
          onder spoorweg 
         Fietsers kiezen voor   
          verkeerstunnel 
Spoorweglaan 
Stationsstraat  
Wykerbrugstraat 
Sint Servaasbrug 

 
Etappe 10 Maastricht – Eijsden    (p 177, krt 180,182) 

 

Routebeschrijving blz. 177  

 

Fietsers Maastricht 
Stenenwal 
Sonneville Lunet 
Avenue Ceramique 
Limburglaan 
         fietspad 

 

 



Routebeschrijving blz. 177 regel 14 voor doorlopen richting Eijsden 

 

Wandelaars 
 Oosterweg( fietspad volgen) 
 na ingang camping Oosterdriessen 
 wandelpad bij Moosjtuum 
 pad volgen 
 Kasteellaan 
 Maasbeemdenpad naar rivier  
 Pad langs rivier de Maas 
 pad volgen tot voorbij voetveer 
 Bat 
 Diepstraat 

 
In de Diepstraat route vervolgen uit het 
boekje 

 

Fietsers Oost Maarland 
Alternatief bij hoogwater 
  fietspad  Catharinastraat 
  Kasteellaan 
  Trichterweg 
  Trichterweg 
  Vogelzang 
  Diepstraat 
 

 

Etappe 11 Aken (D) – Gulpen    (p 192, krt 193,202,204,206) 

 

Routebeschrijving bladzijde 192 3e en 4e regel: 

 Maastrichterstrasse 
 pad naar Hexenberg 
 Hexenberg 
 Melatener Strasse

 Melatener Strasse 
 fietspad viaduct over Pariser Ring 
 Schneebergweg 

         Verder 5e regel

Lemiers 

 

Wandelaars Lemiers 
Oud Lemiers 
Oud Lemiers 
Oud Lemiers(8a-8m) 
Oud Lemiers 
bij parkeerplaats in bos 
pad langs beek
na brug bij einde pad 
  Lemiers Rijksweg

 

Fietsers Lemiers 
 Oud Lemiers 
Oud Lemiers 
Lemiers Rijksweg 

 

  



Vijlen – Partij 

 

Fietsers Vijlen 
          Oude Trichterweg 
 Mamelisserweg 
 Hilleshagerweg 
 Hilleshagerweg 
 Pastoor Ruttenstraat 
 Partijerweg 

 
 

 

 

 

Fietsers Gulpen 
       Wittem 
 pad langs kasteel  
 Rijksweg fietspad 
 Ringweg 
 Rijksweg  

 

 

Etappe 12 Gulpen – Maastricht    (p 211, krt 212,214,215) 

 

Routebeschrijving blz. 211  
Wandelaars lopen van Gulpen tot Sibbe de route uit het boekje. 

 

Fietsers: 
Fietsers alternatief  
Gulpen 
  Rijksweg  
   Dorpsstraat 
   Groeneweg 
   Knibuweg 
   Knibuweg 
   Scheulderlandstraat 
   Wijnweg 
   Lemmenstraat 
Hier de route van het 
boekje volgen tot in 
Sibbe 

 

Route naar refugio Houthem Sint Gerlach 
In Sibbe volgen wandelaars en fietsers beiden de route van het boekje tot in Vilt 
(de Lus voor fietsers via Valkenburg komt te vervallen) 
 

  



Vilt Houthem Sint Gerlach 

 

Wandelaars volgen de 
route uit het boekje. 
In Houthem bij café De 
Brakke Berg kan men 
kiezen voor het pad door 
het weiland naar het 
chateau of doorlopen en 
via de Onderstestraat naar 
de refugio lopen 
 

Fietsers Vilt 
 Sibberweg 
 Rijksweg 
 Meersweg 
 Langen Akker 
 Vogelzangweg 
 Wolfsdriesweg 
 Onderstestraat 
 Onderstestraat  
 

 
Routevariant Sibbe – Bemelen 

 
In Sibbe:  
 Sibberkerkstraat 
 Maastrichterweg 
 Maastrichterweg 
 Maastrichterweg 
 Achteromsweg 
 Kromstraat 
 Kruissteenstraat 
 Gasthuisdelleweg 

 
 
Fietsers Gasthuis 
Achteromsweg 
Franse Steeg 
Gasthuis 
Bemelerberg 

 

 

Routevariant Bemelen - Maastricht 

 
Gasthuisdelleweg 
Koelbosweg 
Vieversgrubweg 
Vieversgrubweg 
Schaandertweg 
Bemelerweg 
Bemelerweg

 
Fietsers Bemelen 
Bemelerberg 
Oude Weg 
Oude Akerstraat 
Bemelerweg 

 
 

In de gemeente Maastricht is de route niet bewegwijzerd. De gemeente Maastricht staat niet toe dat er aanduidingen 
worden aangebracht op verkeersborden of lantaarnpalen. 
 

  



Bemelen – Maastricht 

 

 Molenweg 
         (kruising Bergerstraat) 
 Bemelerweg 
 Wethouder van 
          Caldenborghlaan 
 Scharnerweg (rotonde) 
 Scharnerweg  
          (rotonde Oranjeplein) 
 voetgangerstunnel 
          onder spoorweg 
Fietsers kiezen voor 
verkeerstunnel 
 Spoorweglaan 
 Stationsstraat  
 Wykerbrugstraat 
 Sint Servaasbrug 

 
 


