3 december tot 6 januari

Autoroute Heuvelland en Voeren ca. 80 km.
Start mogelijk op alle punten.

Niet iedereen is de gelegenheid om één of meerdere wandelingen te belopen zoals deze te vinden
zijn op onze website. Niet alle kribkes zijn op te nemen in een wandeling, omdat de te overbruggen
afstanden dan te groot worden.
Wij hebben daarom een autoroute samengesteld, die de gelegenheid biedt om diverse plekjes te
bezoeken en eventueel op de aangegeven plekken een kleine wandeling te maken. De route
combineert het heuvelland, het landschap, een stukje bezinning om door afgelegen gebieden te
rijden en natuurlijk de mogelijkheid onderweg diverse kribkes te bezichtigen. Niet alle deelnemende
kribkes zijn opgenomen in de route.
Wij hebben het Station van de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij van Simpelveld als startpunt
genomen
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Startpunt Station Simpelveld, Stationstraat 20, hier kunt u het eerste kribke bewonderen.
Vanuit het station ( met de rug naar het station ) rijden we naar rechts.
Neem de 3e staat links (Oranjeplein) en rijd via de Dorpstraat door tot de rotonde.
Neem de 3e afslag bij de rotonde (Doctor Poelsplein), deze gaat over in de Stampstraat.
Aan de linker zijde privé kribke glas-in-lood tekening op raam bij Stampstraat 24 (vlak voor de
bocht). Volg de doorgaande weg, links de bocht om.
6. Doorrijden tot de 4-sprong. Sla hier rechtsaf de Irmstraat in. Deze gaat over in de St.
Nicolaasstraat.
7. Vervolg de doorgaande weg door Eys naar Wittem.
8. In Wittem op de splitsing naar links ( aan uw linkerzijde ziet u ook het klooster van Wittem, een
bezichtiging waard, bezoek ook de kerststallententoonstelling).
9. Op de eerstvolgende kruising bij stoplichten links richting Vaals.
10. Het eerste plaatsje wat we bereiken is Wahlwiller ( als u de kern van Wahlwiller bezoekt, kunt u
hier een kleine wandeling maken langs de kerststalletjes van de Geneeskundige praktijk voor
gezondheid en welzijn Vrijthof huisnummer 3. Aad de Haasstraat 1 (privé kribke), Beeklaan 19
(privé kribke ), Beeklaan 13 (privé kribke) en Beeklaan 5 (privé kribke ) .
11. Vervolg de hoofdweg door Nijswiller, steek over bij de rotonde en ga richting Vijlen, zie links
het klooster van Mamelis.
12. Bij de volgende rotonde rechts naar Vijlen hier zijn de kribkes te bezichtigen van HotelRestaurant Vijlerhof Hilleshagerweg 2, B & B Droom Vijlenberg 24, Hotel en Restaurant Uit de
Kunst Vijlenberg 76 en Eetcafé Oud Vijlen Vijlenberg 147

13. Neem de eerste straat rechts en rij door Hilleshagen naar Mechelen, zie de mooie kerk van
Mechelen, in het dorp zijn de kribkes te bezichtigen van Boerderij Winkel Geron Past.
Ruttenstraat 2, Hotel Restaurant De Oude Brouwerij Hoofdstraat 53, Brasserie Charlemagne
Hoofdstraat 40, Burg. Mr. Pappersweg huisnummer 31 (privé Kribke ) en Restaurant De
Geulhof Eperweg 11.
14. Bij de splitsing links, rij de doorgaande weg naar Epen. Na De Geulhof, 1e staat links
(Hurpescherweg), vervolgens 1e straat rechts (Bommerigerweg).
15. Aan einde van de Bommerigerweg kunt u linksaf richting Camping Rozenhof (Camerig 11) Kribke
binnen) en Buitenlust. Draai vervolgens om en volg uw route richting Epen.
16. In Epen zijn de volgende kribkes te bewonderen: Hotel de Vier Jaargetijden Heerstraat
Wilhelminastraat 43 , Het Patronaat Wilhelminastraat Plaatweg 8, Herberg De Smidse
Molenweg 9, Recreatieboerderij Tergracht Plaatweg 6, Hotel Inkelshoes Terzieterweg 12, De
Kleikamer Wilhelminastraat 53, Hotel Creusen Wilhelminastraat 50, Hotel De Kroon
Wilhelminastraat 8, Appartementen Ons Epen Wilhelminastraat 1.,
17. Als we Epen binnenrijden buigt de weg naar rechts , neem voor de kerk nu de eerste afslag links,
Julianastraat en rijden zo langzaam omhoog richting de Eperheide, hier zijn de kribkes te
bezichtigen van Hotel en Restaurant De Berghoeve Julianastraat 20, Hotel en Restaurant en
Appartementen Ons Krijtland (waar het allemaal begonnen is, vergeet ook niet de Drie
Koningen naast de ingang) Julianastraat 22 , Restaurant De Pannekoek 26, en Restaurant De
Gerardushoeve Julianastraat 23, bij elk bedrijf is voldoende parkeergelegenheid.
18. Volg de doorgaande weg tot in Heijenrath, in Heijenrath zelf zijn de kribkes te bezichtigen van
Auberge De Smockelaer Givelderweg 2 en Appartementen Bie ’t Kapelke Grote Bosweg 2, Best
Western Slenaken Heijenratherweg 4.
19. Neem in Heijenrath de 1e straat rechts (in de bocht), vervolgens weer 1e straat rechts, de
Landsraderweg richting Crapoel.
20. Op T-splitsing links aanhouden en Landsraderweg vervolgen tot aan klimhal Rocca.
21. Maak een scherpe bocht naar links en rij Pesaken in.
22. Op de 1 kruising rechtdoor.
Hier op deze splitsing staat het Kribke van Wagyuboerderij Hoeve Galouppe van Theo en
Monica Van den Burg Kampsweg 1. Vervolg de weg en bij de 1e splitsing links, de Slenakerweg
op.
Door Beutenaken vervolgens 1e straat rechts de Piemert op (bekend van de Amstel Gold Race).
(als u hier niet rechts maar links gaat, kunt u in Slenaken de Kribkes bezoeken van Romantik
Parkhotel Het Gulpdal Dorpsstraat 40, Bakkerij Vermeeren Dorpsstraat 22 , Gasterij Berg en
Dal Dorpsstraat 19 en Hotel Klein Zwitserland Grensweg 11.
Rij de Grensweg af (ca. 2 km) en ga aan het einde linksaf.
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VOEREN (B)
We pakken hier de route in Voeren op.
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HEUVELLAND (NL)
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Vervolgens bij de 1e rotonde links ( 3e afslag ),
Emmastraat.
Nu de 1e straat rechts, Sint Martinusstraat.
Bij kruising oversteken (Sint Martinusstraat loopt door ), tot aan nr. 5 hier is Heerlijkheid
Breust.
Rij de straat verder uit en ga op de splitsing rechts, Prins Hendrikstraat.
Neem nu de 4e afslag naar rechts, Prins Bernardstraat welke overloopt in de Diepstraat. Hier is
het historisch centrum van Eijsden. Geniet van een kleine wandeling, loop eens richting het
kasteel of langs de Maas.
Keer terug. Rijdt van de Diepstraat, via linksaf de Prins Hendrikstraat de Emmastraat op.

om onder het genot van een kopje koffie of streekbiertje het kribke bij Café Tinus Bovenstraat 9
bezoeken. Tevens is Noorbeek een leuk plekje om even de benen te strekken.
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