Start:

Finish:

Van der Valk hotel Urmond
Mauritslaan 65
6129 EL Urmond
Tel: 046 - 426 90 30

Gasterij Terborgh
Heisterbrug 119
6365 CC Schinnen
Tel: 046 - 443 49 62

Inschrijving: 9:30 – 10:30 uur

Lengte route: 202 km

Amstelgold PAN Tour is een mooie slingerende
toertocht door het mooie Limburgse landschap.
Als basis hiervoor is gebruik gemaakt van een
groot deel van de toerversie van dit bekende
wielercriterium.

De vele heuvels zijn zoveel mogelijk meegenomen.
We bezoeken 24 bekende en minder bekende
heuvels. Natuurlijk zijn de Cauberg, de Keutenberg
en de Eyserbosweg in de route opgenomen.

Op zondagen zijn dit helaas wel erg favoriete
stukken voor motorrijders, wielrenners, fietsers,
wandelaars en dagjesmensen in hun auto.
Voor de zeer gemakkelijke bereikbaarheid voor
alle CPEN leden starten wij bij van der Valk Hotel
in Urmond, goed bereikbaar via de A2. Let wel
even op dat aan de achterkant van het hotel een
Corona teststraat is ingericht. Graag aan de
voorzijde parkeren, rondom de trap zijn genoeg
geschikte parkeerplekken.

We gaan rijden door het heerlijke heuvellandschap, bekroond tot vijfsterren landschap van Nederland. In dit
met vijf sterren bekroonde landschap liggen nostalgische dorpjes en authentieke stadjes verscholen tussen
groene weides en kleurrijke hoogstamboomgaarden.
De Geul en Gulp, die eeuwen geleden het landschap vormden, kabbelen nu rustig voort. Geniet van de
prachtige panorama's, zie de Geuldal schapen grazen (helaas geen lammeren meer in deze tijd) en lekker
uitrusten op één van de vele terrasjes.

Amerikaanse begraafplaats Margraten
Op deze enige Amerikaanse begraafplaats in Nederland zijn ruim 8.000
militairen begraven. Het merendeel is gesneuveld tijdens de bevrijding van
het zuidoosten van Nederland in W.O. II en de opmars door Duitsland. Tot
ver in de omtrek is de begraafplaats zichtbaar door een dertig meter hoge
toren. Het grondgebied van de begraafplaats is voor eeuwigdurend gebruik
beschikbaar gesteld aan de regering van de Verenigde Staten van Amerika.

Vaalserberg
De hoogste heuvel van Nederland reikt 322,5 meter boven NAP uit. Vlak bij dat
hoogste punt ligt ook meteen het Drielandenpunt waar Nederland, België én
Duitsland aan elkaar grenzen. De Vaalserberg is een echte attractie. Niet alleen
vanwege het labyrint of de uitkijktorens, maar ook vanwege de wielerbeklimmingen en de vele wandelroutes waaruit je hier kunt kiezen.
De Vaalserberg lijkt qua begroeiing op een voortzetting van het Vijlenerbos: hoge
naaldbomen en grote adelaarsvarens op de zachte bosgrond. Het rijke
smokkelverleden maakt de bossen op de Vaalserberg een beetje spannend…

Langs de Maas en haar waterrecreatie
Een deel van het heuvelland grenst aan de Maasoever en is ingericht als
natuurgebied. Het Water Recreatiegebied Eijsden beschikt hier over de
grootste grindplas van Zuid-Limburg, de Pieterplas, waar legio mogelijkheden zijn op het gebied van watersport. Ook zijn er 3 jachthavens gelegen.
Op zoek naar een ontspannende en sportieve dag? Genieten van de
natuurpracht van de Maas? Ontdek dan de Limburgse Grensmaas per kajak,
kano of raft. Van 1 april tot 31 oktober biedt Kajak Maasland de
mogelijkheid aan om de Maas af te varen per kajak, kano of raft.

Witte pareltjes in het groene Heuvelland
Ze liggen als witte pareltjes verspreid tussen het golvende, Zuid-Limburgse
heuvellandschap: de voor Limburg kenmerkende vakwerkwoningen en
vakwerkboerderijen. Tot in de vorige eeuw bouwden en onderhielden
boeren deze witte huizen met houten raamwerk zelf. De bouw, waarbij het
skelet is gemaakt van hout, stenen, stro en leem, was tot 1850 de normale
wijze waarop men in het Heuvelland huizen bouwde. Omdat de materialen
in de buurt te verkrijgen waren, was het goedkoop. Inmiddels worden al
meer dan honderd jaar geen vakwerkhuizen meer nieuw gebouwd, maar
wel gerenoveerd.

De tocht eindigt op een leuke relaxte locatie in Schinnen bij Gasterij Terborgh. Vele bekende LAW en regio
wandelpaden komen hier langs, o.a. het Pieterpad, Grenslandpad en Krijtpad.
Na afloop van deze mooie toertocht is het mogelijk te genieten
van hun menukaart. Afhankelijk van het weer kan dat zowel
buiten alsook binnen.
Zeker makkelijk voor degenen die nog een langere rit huiswaarts
moeten maken, of gewoon gezellig gezamenlijk nagenietend van
deze tocht.

Let Op!
Restricties door Covid-19 maatregelen kunnen beperkingen op de diverse locaties geven. Wees a.u.b. coulant
betreffende de maatregelen, de locaties hebben deze helaas ook uit te voeren.
Namens uw toercommisssaris,
Rob van Scherpenseel

