Voerendaal:

Natuurtransferium
Kunradersteengroeve,
Kapel Kunrade
& Open Club Klimmen
20 km
Station Voerendaal of Natuurtransferium
Kunradersteengroeve

			

• Steek vanuit station Voerendaal de Hoolstraat over en fiets naar
knooppunt 54 (Rijwielpad in de Koning).
• Volg vanaf hier knooppunt 57 tot aan het Onze Lieve Vrouweplein.
Bezoek hier de kapel van het IBA project Zorghuis Delphnium
Kunrade.
• Rijdt de straat verder uit en sla op de Hogeweg linksaf.
• Fiets bij de verkeerslichten rechtdoor de Bergseweg omhoog tot bij
het IBA Project Natuurtransferium Kunradersteengroeve.
• Fiets een stukje terug de Bergseweg omlaag en sla de eerste straat
linksaf de Kunderkampstraat in.
• Rijdt door tot de kruising/rotonde en sla linksaf naar Op Gen Hek
en fiets door Winthagen omhoog.
• Volg knooppunt 57 en sla bij de Koekoeksweg rechtsaf. **
vervolg route

• Rijd door tot knooppunt 57.
• Fiets via de knooppunten 58, 59 en 36 door
naar knooppunt 56 aan de rand van Klimmen.
• Ga bij knooppunt 56 richting knooppunt 55
door de Houtstraat en Grubbenweg en sla aan
het einde van de Grubbenweg linksaf en fiets
de Schoolstraat omhoog.
• Sla de 2e straat rechtsaf de Kerkveldweg in
en fiets een stukje door naar de ingang van
tennisvereniging Klimmen voor een bezoek aan
het IBA Project Open Club Klimmen.
• Eerst nog een drankje of een hapje? Fiets dan
bij de Schoolstraat rechtdoor waar enkele
horecazaken liggen.
• Rijdt de Kerkveldweg helemaal omlaag via de
Holleweg tot in Craubeek. Houd bij de kapel
links aan en ga meteen weer rechts (Y-splitsing)
de Kaardenbekerweg in. Volg vanaf hier de
knooppunten 55 en 54 terug naar station
Voerendaal.

• Toe aan een versnapering? Ga dan na
knooppunt 55 na het passeren van de
spoorwegbrug bij de Molenbeekstraat
rechtdoor en sla de eerste straat linksaf naar
het Kerkplein. Aan het Kerkplein en aan de
Furenthela liggen enkele horecagelegenheden.
**Afkorting ca 13,5 km
Ga aan het einde van de Koekoeksweg naar
rechts de Karstraat omlaag. Onderaan de
Karstraat naar links en direct de eerste rechts
Termoors. Fiets rechtdoor de Penderskoolhofweg
omlaag en ga in Craubeek bij de kapel links de
Holleweg in en de Kerkveldweg omhoog tot bij
de ingang van de tennisvereniging waar het IBA
Project Open Club Klimmen wordt gepresenteerd.
Pak de route verder op zoals hierboven
omschreven vanaf de Kerkveldweg.

