Fietsroute Slenaken – Pesaken – Mechelen
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ca. 22,5 km, ca. 1 ¾ uur
diverse pauzeplaatsen langs deze route

Sla aan de voorzijde van Hotel Ons Krijtland rechtsaf en fiets de berg omhoog
richting Eperheide.
Volg de weg richting Heijenrath voor ca. 1,7 km en sla in de bocht die naar rechts
draait linksaf, de Givelderweg in, richting ‘De Smockelaer’.
Na 50 meter, vóór ‘De Smockelaer’, gaat u rechtsaf de Flabberweg op.
Volg dit dalende pad voor ca. 500 m. tot aan de haarspeldbocht bij de hoofdweg en
sla links af. Let op bij het oversteken van de weg!
Volg de weg ca. 2,0 km tot fietsknooppunt 84.
U fiets door het dorp Slenaken dat bekend staat als ‘de Parel van het Heuvelland’. Aan de
linkerkant passeert u de Helenahoeve, hier wordt ambachtelijk ijs dat naar eigen recept gemaakt
wordt verkocht. Het ‘warm broodje ijs’ is een echte tip voor de avontuurlijke ijseter.

Bij fietsknooppunt 84 gaat u scherp naar rechts richting fietsknooppunt 83, vervolg
de weg voor 2,8 km.

Links van u ligt Noorbeek, een dorp met een beschermd dorpsgezicht. Wist u al dat Noorbeek als
eerste gemeente in Nederland in de 2e Wereldoorlog werd bevrijd? U fietst nu richting
Terlinden, onze fruitteler kweekt hier smaakvolle Terlindense aardbeien.

Bij fietsknooppunt 83 gaat u rechtdoor richting fietsknooppunt 85. U vervolgt u weg
voor 6,0 km via Billinghuizen en Pesaken en komt uit in Gulpen.
Bij fietsknooppunt 85 gaat u rechtdoor richting fietsknooppunt 86, dit knooppunt
ligt ca. 2,0 km verderop.
Aangekomen bij fietsknooppunt 86 gaat u rechtdoor richting de Oude Akerweg, die
na 600 meter overgaat in de Oude Heirbaan. U fietst nu het dorp Partij binnen.
Bij de Y-splitsing slaat u rechtsaf en vervolgt de weg richting Mechelen.
Links van u bevindt zich een waterpomp, rechts van u ligt het zusterklooster Mariëndaal.

In Mechelen volgt u bij de scherp bocht de doorgaande weg naar rechts. U ziet nu
links voor u een aantal cafés en restaurant liggen. Vóór deze horecagelegenheden
slaat u linksaf en volgt de LF6a routebordjes. Na 750 meter komt u uit bij
fietsknooppunt 90.
Bij fietsknooppunt 90 gaat u rechtdoor op de Bommerigerweg.
Na 1,8 km gaat u bij het einde van de Bommeriger weg rechtdoor richting de
Groenenweg.
Hier slaat u na ca. 200 meter schuin rechtsaf naar de Epenerweg, na ca. 180
meter komt u uit bij een T-splitsing waar u wederom schuin rechtsaf slaat.
Vervolg de weg tot in Epen, rechts van u bevindt zich Herberg de Smidse, iets
verderop slaat u bij de T-splitsing rechtsaf richting de Wilhelminastraat.
Na 600 meter slaat u linksaf om aan de laatste lange klim te beginnen die u weer
terugbrengt naar Hotel Ons Krijtland.
Tip: trakteer uzelf na deze fietstocht op een van de heerlijke ambachtelijke pannenkoeken van
restaurant De Pannekoek (naast Hotel Ons Krijtland gelegen).
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