
 

Etappenummer 0 

Etappenaam ENCI Groeve – Sint Pietersberg 

Fietsgroep Allen 

Afstand 0,9 km 

Startpunt etappe Luikerweg 71 (Parkeerplaats) 

Eindpunt etappe ENCI Uitkijkpunt (officiële start/eindpunt Pieterpadroute) 

Tijdstip (bij benadering) 11:30 – 11:45 uur 

Bijzonderheid Bij ENCI Uitkijkpunt groepsfoto maken 

 

 Luikerweg affietsen tot aan het ENCI Uitkijkpunt.  

 



 

Etappenummer 1 

Etappenaam Sint Pietersberg – Sint Pietersberg 

Fietsgroep Allen 

Afstand 1,5 km 

Startpunt etappe ENCI Uitkijkpunt (officiële start/eindpunt Pieterpadroute) 

Eindpunt etappe Luikerweg 71 te Maastricht 

Tijdstip (bij benadering) 12:00 – 12:15 uur 

Bijzonderheid - 

 

 Vanaf het ENCI Uitkijkpunt de weg vervolgen via de Luikerweg in de richting van Maastricht / Fort 

Sint Pieter. Sla na een paar honderd meter linksaf (Oehoe Vallei). Ga vervolgens na 150 meter 

rechts.  

 Doorfietsen tot aan Fort Sint Pieter. Fiets rechtsom Fort Sint Pieter tot op de parkeerplaarts (grote 

rotonde) op de Luikerweg. 

 
  



 

Etappenummer 2 

Etappenaam Maastricht (St. Pietersberg) – Riemst 

Fietsgroep Allen 

Afstand 16 km 

Startpunt etappe Luikerweg 71 te Maastricht 

Eindpunt etappe Luikerweg 71 te Maastricht 

Tijdstip (bij benadering) 12:10 – 13:00 uur 

Bijzonderheid - 
 

Beschrijving:  

 

Fiets naar de start van de MTB-route 

 

 

 

 
  



 

Beschrijving (vervolg): 
 
Lengte van de MTB route 
De route heeft een lengte van 11,5 kilometer (232 hoogtemeters).  
 
Markering 
De route is gemarkeerd met houten palen met in het rood/zwart het internationale MTB-teken 
(driehoek met daaronder 2 rondjes). 
 
Startlocatie route 
Nekummerweg 6 te Maastricht (gelegen op 1,9 km vanaf Luikerweg 71 te Maastricht) 
 
Eindlocatie 
Vanaf adres Nekummerweg 6 te Maastricht weer terug naar de Luikerweg 71.  
Vervolg route via Pieterpad in Noordelijke richting. 
 
GPS track 
Download GPX beschikbaar via: https://www.mtbroutes.nl/limburg/maastricht-st-pietersberg-riemst 
 
Er is een GPS-track bestand beschikbaar (de startcoordinaten zijn: N 50.81384, E 5.68007). 
 
Omgeving 
Het betreft een grensoverschrijdende route en voert door natuurgebieden in Nederland en België. In 
deze route zitten een aantal stukken asfalt. 
 
Aard van de route 
Deze route is geschikt voor de gemiddelde en beginnende mountainbiker. Het Belgische gedeelte is 
een stuk eenvoudiger en heeft slechts enkele pittige stukken. 
  

https://www.mtbroutes.nl/gpx/limburg/maastricht-st-pietersberg-riemst
https://www.mtbroutes.nl/limburg/maastricht-st-pietersberg-riemst


 

Etappenummer 3 

Etappenaam Maastricht (St. Pietersberg) – Schimmert 

Fietsgroep Allen 

Afstand 18 km 

Startpunt etappe Luikerweg 71 te Maastricht 

Eindpunt etappe Groot Haasdal 1 te Schimmert 

Tijdstip (bij benadering) 13:10 – 14:00 uur 

Bijzonderheid Deze route volgt de loopetappes 2, 3 en 4 over het Pieterpad 
 

Beschrijving: 

 Via het links van de Luikerweg gelegen voetpad verder afdalen naar Maastricht.  

 Op de kruising aan het einde rechtdoor blijven gaan: Luikerweg wordt St. Hubertuslaan en 

verderop Henri Hermanspark.  

 In het park de brug over, vervolgens rechts aanhouden (St. Pieterstraat). 

 Na een paar honderd meter rechtsaf slaan Stenenbrug. Daarna direct linksaf (Koestraat), 

vervolgens rechtsaf (O.L. Vrouweplein) en weer linkaf (Stokstraat).  

 Aan het eind van de Stokstraat rechtsaf slaan over de St.-Servaasbrug en rechtdoor naar het 

station.  

 

  



 

Beschrijving (vervolg): 

 Voor het station rechtsaf slaan de Spoorweglaan in. Deze weg volgen tot een kruising met een 

tunnel 

 Bij de tunnel links met een trapje door de tunnel onder het spoor gaan 

 Aan de overzijde de weg vervolgen via de Scharnerweg richting Bemelen 

 Twee maal op een rotonde rechtdoor gaan. Kort na de tweede rotonde, op een splitsing rechtsaf, 

weg wordt Wethouder van Caldenborghlaan 

 Bij stoplichten rechtdoor (weg wordt Bemelerweg) 

 Stopplek aan de linkerzijde bij parkeerplaats van Voetbalvereniging Scharn (Bemelerweg 92). 

 

  



 

Beschrijving (vervolg): 

 Op de Bemelerweg de route vervolgen en direct linksaf de Schaandertweg (veldweg) opgaan 

 Daarna de eerste zijweg rechts  

 Na circa 350 meter kruist u een asfaltweg 

 Weg rechtdoor vervolgen (Vieversgrubweg)  

 Na ruim 800 meter een weg naar rechts negeren 

 Kort hierna op een kruising met een informatiepaneel, rechtdoor weg vervolgen 

 Na circa 500 meter de eerste weg rechts inslaan. Dit pad geheel affietsen. Aan het eind linksaf  

 Iets verderop begint de bebouwde kom van Terblijt. De weg heet dan Lindenstraat.  



 

Beschrijving (vervolg): 

 In Terblijt rechtdoor blijven gaan (Lindenstraat blijven volgen) 

 Aan het eind van het dorp op een mini-rotonde iets schuin naar rechts veder gaan tussen een 

bank (links) en een wegkruis (rechts) door, nog steeds Lindenstraat 

 Op kruising met drukke verkeersweg (N590) recht over steken. Weg rechtdoor vervolgen via 

Slakweg 

 Aan het eind van de Slakweg rechtdoor een grindweg opgaan (Toeristenweg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op de toeristenweg bij een splitsing links aanhouden (dalende weg) daarna rechts (Lange 

Bergweg).  

 Zonder afslaan de grindweg / Lange Bergweg aflopen en aan het eind. Dan rechtsaf 

 Weg vervolgen via (voet)pad langs de Geul (links aanhouden) tot bij Chalet Tivoli 

 

  



 

Beschrijving (vervolg): 

 Bij Chalet Tivoli vanuit looprichting route linksaf vervolgen via Lijksweg richting Broekhem 

 Na een bruggetje over de Geul linksaf (Klaterstraat) richting Strabeek 

 Uitgekomen op een asfaltweg (Strabeek) rechtsaf 

 Direct na de rotonde linksaf (voetpad langs Beekstraat) 

 Onder de spoorlijn door. Rotonde recht over steken en weg vervolgen via fietspad dat onder de 

hoog gelegen autosnelweg doorgaat en daarna uitkomt op een asfaltweg (Beekstraat), die u naar 

rechts opgaat 

 

  



 

Beschrijving (vervolg): 

 Na circa 250 meter rechtsaf, een voetpad op dat langs een akker naar een bosrand leidt 

 Bij de bosrand linksaf. Dit pad steeds rechtdoor blijven volgen 

 Op enig moment met een trap een heuvel op. Na nog een lichte stijging doorlopen langs een 

rechts gelegen weiland. Er volgt een haakse bocht naar links  

 Het pad (Billich) eindigt op een asfaltweg (Groot Haasdal) bij de kasteelhoeve Bockhof. Fiets van 

daaruit naar rechts tot de kruising Groot Haasdal / Pepelweyenweg. Dit is het eindpunt van de 

etappe. 

 

  



 

Etappenummer 4 

Etappenaam Schimmert – Schimmert 

Fietsgroep Allen 

Afstand 35 km 

Startpunt etappe Groot Haasdal 1 te Schimmert 

Eindpunt etappe Groot Haasdal 1 te Schimmert 

Tijdstip (bij benadering) 14:10 – 16:00 uur 

Bijzonderheid Deze route gaat over de MTB-route Nuth-Voerendaal 
Na 15 km is de grote stopplek bij Gitek Sport te Nuth 

 
Beschrijving: 
 
Lengte van de route 
De route heeft een lengte van 35 kilometer (294 hoogtemeters).  
 
Markering 
De route is gemarkeerd met houten palen met in het groen het internationale MTB-teken. 
 
Startlocatie 
Mountainbikeroute kruist de route van het Pieterpad op locatie “Groot Haasdal / Pepelweyenweg” te 
Schimmert. Daar start en eindigt deze etappe. Tussenstop bij stopplek grote bus (Parkeerplaats Gitek 
Sport, Leeuwerikstraat 2, 6361 VM in Nuth) 
 
Eindlocatie 
Kruispunt met Pieterpad route: “Groot Haasdal / Pepelweyenweg” te Schimmert. 
 
GPS track 
Download GPX beschikbaar via: https://www.mtbroutes.nl/limburg/nuth-voerendaal 
 
Aard van de route 
De Nuth-Voerendaal route loopt door het hart van Zuid-Limburg. Kronkelende veldwegen en beken 
laten je kennismaken met wisselende uitzichten over de Euregio en voeren je langs diverse typisch 
Limburgse monumenten. 
Deze route is zowel geschikt voor de beginnende als voor de gevorderde mountainbiker. De route is 
voor 60 % onverhard. De ondergrond bestaat uit loss, grind en asfalt.  
  

https://www.mtbroutes.nl/gpx/limburg/nuth-voerendaal
https://www.mtbroutes.nl/limburg/nuth-voerendaal


 

Etappenummer 5 

Etappenaam Schimmert - Schinnen 

Fietsgroep Allen 

Afstand 10 km 

Startpunt etappe Groot Haasdal 1 te Schimmert 

Eindpunt etappe Heisterbrug 123 te Schinnen (t.h.v. Kasteel terborgh) 

Tijdstip (bij benadering) 16:00 – 16:30 uur 

Bijzonderheid Deze route volgt het Pieterpad  
 

 
 
Etappe 5: Schimmert – Schinnen (circa 10 km) 
 

Route gaat volledig over Pieterpad. Volg de markering van het Pieterpad. 

 

 
 

Stopplek ter hoogte van Kasteel Terborgh Heisterbrug 123 te Schinnen 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZsYTAxOPiAhXIsKQKHW4PCasQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pieterpad.nl/markering.htm&psig=AOvVaw3MW0zXYTXuRPy0Rry6ofeO&ust=1560414865722576
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiYt8bLxOPiAhUNr6QKHSlSB7sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid%3D21c89cf9-80c3-4a09-af4a-3498830e9f24&psig=AOvVaw3BjhRsZBumkyXXF47mxtQb&ust=1560414886470047


 

Etappenummer 6 

Etappenaam Schinnen – Windraak 

Fietsgroep Allen 

Afstand 20 km 

Startpunt etappe Heisterbrug 123 te Schinnen (t.h.v. Kasteel terborgh) 

Eindpunt etappe Windraak 24a te Windraak (Esso Tankstation) 

Tijdstip (bij benadering) 16:40 – 17:40 uur 

Bijzonderheid Route linksom rijden en stoppen bij Esso Tankstation (Windraak 24a te 
Windraak). Resterende deel van MTB-route niet rijden! 

 

 

Beschrijving:  

 

Lengte van de route 
De route (totaal) heeft een lengte van 39 kilometer (561 hoogtemeters). Tijdens BAX2Give Care4Life 
rijden we linksom tot aan de stopplek. De noordelijke “lus” valt buiten onze route. In totaal rijden de 
deelnemers aan BAX2Give Care4Life circa 20 kilometer. 
 
Markering 
De route is gemarkeerd met houten palen met gele bordjes met in het rood het internationale MTB-
teken. 
 
Startlocatie 
Ter hoogte van Kasteel Terborgh Heisterbrug 123 te Schinnen. Vertrek in zuidelijke richting (linksom). 
 
Eindlocatie 
Adres: Windraak 24a te Windraak (N276 bij Esso Tankstation). 
 
GPS track 
Download GPX beschikbaar via: https://www.mtbroutes.nl/limburg/windraak 
 
Aard van de route 
De 39 kilometer lange mountainbikeroute loopt door diverse plaatsten waaronder Windraak, Puth, 
Munstergeleen, Geleen, Spaubeek en Neerbeek. De linksom gemarkeerde route is een route voor de 
wat meer gevorderde mountainbiker. De route kent veel korte en enkele zware hellingen. In totaal 
moeten er 540 hoogtemeters bedwongen worden. De route is grotendeels onverhard. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.mtbroutes.nl/gpx/limburg/windraak
https://www.mtbroutes.nl/limburg/windraak


 

Etappenummer 7 

Etappenaam Windraak – Sittard  

Fietsgroep Allen 

Afstand 6 km 

Startpunt etappe Windraak 24a te Windraak (Esso Tankstation) 

Eindpunt etappe Sportcentrumlaan 32 te Sittard 

Tijdstip (bij benadering) 17:40 – 18:00 uur 

Bijzonderheid Route linksom rijden en stoppen bij Esso Tankstation (Windraak 24a te 
Windraak). Resterende deel van MTB-route niet rijden! 

 

 

Beschrijving: 

 Vanaf de Esso aan de overzijde van de weg de route vervolgen en de eerste weg scherp linksaf 

slaan (Sittarderweg) 

 Op kruising bij een groot gebouwencomplex rechtdoor gaan (Helweg). Daarna na circa 250 meter 

bij een pad scherp rechts gaan. Het begin is met klinkers bestraat 

 Het pad (Akerveldweg) buigt naar rechts en daarna met een wijde boog naar links 

 Vervolgens bij de eerste kruising linksaf, de Eeckerweg in 

 U komt uit op een flinke veldweg die u naar rechts opgaat (Sjteinpaedje). Deze Veldweg steeds 

rechtdoor, wordt Eeckerweg – Kolleberg – Putstraat en eindigt na ruim 1,5 km op de Markt in 

Sittard.  

  



 

Beschrijving (vervolg): 

 Vanaf de Markt in Sittard de Limbrichterstraat ingaan (Markt schuin links oversteken en dan 

rechtdoor) 

 Aan enig moment (nog in het centrum) rechtsaf de Begijnenhofstraat volgen 

 Aan het eind van de weg linksaf slaan en de brug oversteken 

 Circa 50 meter na de brug rechtsaf een pad in dat ligt tussen de beek (links van u) en de weg 

(rechts van u). Dit pad volgt het troitoir 

 Op de (grote) kruising met de Odasingel rechtdoor en direct daarna linksaf (vlak voor de Dr. 

Schaepmanstraat) via een graspad naar het water toe 

 Via dit pad langs het water loopt u Sittard verder uit 

 Bij de kruising met de Sportcentrumlaan is het eind van de etappe.  
  



 

Etappenummer 8 

Etappenaam Sittard – Roermond  

Fietsgroep Allen 

Afstand 36 km 

Startpunt etappe Sportcentrumlaan 32 te Sittard 

Eindpunt etappe De Weerd 81 te Roermond 

Tijdstip (bij benadering) 18:15 – 20:15 uur 

Bijzonderheid Laatste etappe van vandaag! 
 

Beschrijving: 

 

Route volgt de looproute (zie voor beschrijving loopetappes 10 t/m 15)  

 

Loopetappes 10 t/m 13 gaat volledig over Pieterpadroute 

 

Loopetappes 14 en 15 wijken daarvan af en leiden naar de stopplek grote bus (eetlocatie) 
  



 

Etappenummer 9 

Etappenaam Milsbeek - Groesbeek  

Fietsgroep Allen 

Afstand 27 km 

Startpunt etappe Zwarteweg 60 te Milsbeek 

Eindpunt etappe Mooksebaan 12 te Groesbeek 

Tijdstip (bij benadering) 06:30 – 08:15 uur 

Bijzonderheid  
 

 

Beschrijving: 

 

Beschrijving naar startpunt “rode route” (Klein Amerika 10 te Groesbeek): 

 

 

 

 

Vanaf dat punt start de MTB route 
 
Lengte van de route 
De route heeft een lengte van 27 kilometer (403 hoogtemeters).  
 
Markering 
De route is gemarkeerd met houten palen met in het rood het internationale MTB-teken. 
 
Startlocatie 
Eethuis De Diepen, Zwarteweg 60 6596 MJ in Milsbeek.  
 
Eindlocatie 
Oversteek met Mooksebaan. Stopplek bij Hotel De Wolfsberg, Mooksebaan 12 te Groesbeek. 
 
  



 

GPS track 
Download GPX beschikbaar via: https://www.mtbroutes.nl/gelderland/nijmegen-rood  
 
Aard van de route 
De route kent, voor Nederlandse begrippen, aardig wat hoogteverschil en is afwisselend en technisch.  
 
Er zijn zandpaden, singletracks, smalle boswegen en het is heuvelachtig.  
 
De heuvels steken zo’n 50 tot 80 meter boven het rivieren landschap uit.  
 
Als het geregend heeft ontstaan er brede modderpoelen. De route is dan erg zwaar. 
  
 

 
 

  

https://www.mtbroutes.nl/gpx/gelderland/nijmegen-rood
https://www.mtbroutes.nl/gelderland/nijmegen-rood


 

Etappenummer 10 

Etappenaam Groesbeek – Millingen aan de Rijn 

Fietsgroep Allen 

Afstand 22 km 

Startpunt etappe Mooksebaan 12 te Groesbeek 

Eindpunt etappe Rijndijk 6 te Millingen aan de Rijn 

Tijdstip (bij benadering) 08:30 – 09:55 uur 

Bijzonderheid Vanaf eindpunt oversteek met veerpont (ieder heel uur, o.a. 09.00 uur) 
 

 

Beschrijving: 

 

Startlocatie 
Hotel De Wolfsberg, Mooksebaan 12 te Groesbeek. 
 
Eindlocatie 
Restaurant De Gelderse Poort, Rijndijk 6 te Millingen aan de Rijn 
 

Vanaf die locatie oversteek met veerpont!  

 
Veerpont vertrekt ieder heel uur (10.00 uur etc.) 

 

Route volgt de looproute (zie voor beschrijving loopetappes 35 t/m 38)  

 

Loopetappes 35 t/m 38 gaan volledig over Pieterpadroute 

  



 

Etappenummer 11 

Etappenaam Tolkamer – Lobith 

Fietsgroep Allen 

Afstand 7 km 

Startpunt etappe Bijland te Tolkamer 

Eindpunt etappe Jan van Kleefstraat 1 te Lobith (NLG Lobith) 

Tijdstip (bij benadering) 10:15 – 10:35 uur 

Bijzonderheid Bij eindpunt staat jullie ontbijt te wachten 
  

 

Beschrijving: 

 

Route volgt de looproute (zie voor beschrijving eind loopetappe 38 en loopetappe 39)  

  



 

Etappenummer 12 

Etappenaam Lobith – Bramt 

Fietsgroep Allen 

Afstand 17 km 

Startpunt etappe Jan van Kleefstraat 1 te Lobith (NLG Lobith) 

Eindpunt etappe Gildeweg 7 te Braamt 

Tijdstip (bij benadering) 12:00 – 13:00 uur 

Bijzonderheid LET OP! Mogelijke drukte ivm Wielerfestival Montferland 
 

Beschrijving: 

 

Route volgt de looproute (zie voor beschrijving loopetappes 40 t/m 42)  

 

Loopetappe 40 wijkt in het begin af van de Pieterpadroute  

 

Loopetappes 41 en 42 gaan volledig over Pieterpadroute 

 

 

 

LET OP! Deel van loopetappes 41 en 42 gaan over de Montferlandroute.  

Op zondag 23 juni 2019 staat het Wielerfestival Montferland gepland. 

 

Mogelijk is het druk in het bos en/of zijn delen van de route afgesloten!!  

 

In dat geval op navigatie kortste weg naar Markant Outdoor nemen.  

  



 

Etappenummer 13 

Etappenaam Braamt – Doetinchem 

Fietsgroep Allen 

Afstand 7 km 

Startpunt etappe Gildeweg 7 te Braamt 

Eindpunt etappe Simonsplein te Doetinchem 

Tijdstip (bij benadering) 14:15 – 15:00 uur 

Bijzonderheid Laatste etappes worden gezamenlijk met lopers afgelegd 
 

 

Beschrijving: 

 

Route volgt de looproute (zie voor beschrijving loopetappes 43 en 44)  

 

Deze routes worden gezamenlijk gefietst / gelopen – derhalve laag tempo! 


