
Om mee te nemen 

COTTESSEN TOERTOCHT 
 

Voor fiets of auto. Meestal rustige wegen. Lengte ongeveer 125 kilometer. 

 

START: 

1 Parkeerterrein Hoeve Termoere linksaf en meteen weer

 linksaf.   

 Rij terug naar boven en ga rechtsaf (= Epenerbaan) 

blijf de lange Epenerbaan volgen door het Vijlenerbos en 

verder...  

 

2  Na de afdaling van de Epenerbaan (die nu Eschberg heet) 

rechtsaf richting Raren - Wolfhaag (Rarenderstraat) 

 

3 1e weg linksaf (= Meelenbroekerweg) 

 

4 1e weg rechtsaf (= Wolfhaag) 

 

5 T-splitsing rechtsaf (= Gemmernicherweg) 

Doorrijden en na bord Gemmenich: 

 

6 4e weg linksaf richting Trois Bornes (= route de trois Bornes) 

blijf deze weg volgen, door het tunneltje en òòk langs het 

parkeerterrein van het Drielandenpunt 
ALS DE TOMTOM U TERUGSTUURT: NEGEREN EN GEWOON DOORRIJDEN!! (Tomtom stopt 

met terugsturen als u weer op Nederlands grondgebied bent) 

 

7 T- splitsing rechtsaf  (= Viergrenzenweg) 

 blijf deze weg volgen (bij T-splitsing rechts aanhouden) 

 

8 1e weg linksaf (= Nieuwe Hertogenweg) 

 

9 2e weg linksaf richting Vijlen - Epen (= Randweg) 



 

10 2e weg rechtsaf  (= Vaalsbroek) 

blijf volgen tot in Vijlen 

 

11 In Vijlen na de kerk 2e weg linksaf richting Mechelen  

(= Hilleshagerweg) aan de rechterkant is een mooie picknickplek 

Rij door Hilleshagen en blijf deze weg volgen tot in Mechelen.  

 

12 Na het bord Mechelen:  

T-splitsing rechtsaf richting Maastricht - Wijlre  

(= Pastoor Ruttenstraat) 

 

13 1e weg rechtsaf richting Wahlwiller  (= Capucijnenweg) 

 

14 In Wahlwiller de kruising met voorrangsweg oversteken 

 

15 1e weg rechtsaf  (= Oude Baan) 

 

16 2e weg linksaf (= Engergats) 

 

17 T-splitsing rechtsaf (= Einderstraat, g.o.i. Botterweck) 

 

18 na de klim, boven aan gekomen:  

Bij boom met zitbank en kruisbeeld: richting Eys volgen (dit is de 

verharde weg links)  (= Zwarte Brugweg) 

 

19 Ga de spoorbrug over en daarna linksaf  (= Wezellerweg) 

 

20 In Eys: Kruising (bie de tantes) rechtdoor richting Ubachsberg  

(= Grachtstraat g.o.i. Eyserweg) 

 

21 In Trintelen weg volgen om op de Eyserweg blijven 

 

22 Kruising rechtdoor richting Ubachsberg – Voerendaal   



(= Mingersborg) (links ligt de Bernardushoeve) 

 

23 1e weg linksaf  (= Vrakelbergerweg)  

 

24 3e weg linksaf scherpe bocht! (= Bronkweg) 

 

25 T- splitsing rechtsaf   

 

26 2e weg rechtsaf, dit wordt een afdaling (= Elkenrade)  

 

27 T- splitsing linksaf richting Gulpen – Wittem (Wielderdorpstraat) 

 

28 1e weg rechtsaf doorgaand verkeer (= Brouwerijstraat)  

Blijf deze volgen en (na de brouwerij) sla rechtsaf om richting 

Gulpen – Maastricht te volgen 

 

29 Na bord Gulpen: 

2e weg rechtsaf  (= Beversbergweg) 

 

30 Vòòr het bord 'Einde Gulpen' links aanhouden (= Witteweg) 

 

31 T- splitsing  met voorrangsweg rechtsaf (=Ingbergrachtweg) 

 

32 1e weg rechtsaf Doorgaand Verkeer volgen 

 

33 In Ingber: 3-sprong links aanhouden (= Lemmenstraat) 

 

34 Kruising met voorrangsweg linksaf richting Vaals - Gulpen  

(=  Rijksweg) 

 

35 Na ca. 1 km. rechtsaf richting Euverem - Beutenaken   

(= Slenakerweg met rechts een picknickplaats... g.o.i. Euverem) 

 

36 In Euverem: 



1e weg weg linksaf  (= Kampsweg) 

 

37 In Pesaken: 

1e weg rechtsaf (bij kapelachtig electr.huisje) richting Slenaken - 

Billinghuizen - Beutenaken    

 

38 T- splitsing linksaf  (= Slenakerweg) blijf  deze volgen en rij door 

Beutenaken 

 

39 T- splitsing rechtsaf   (= Hoogcruts)  

Links aan de overkant ligt een kleine ambachtelijke ijsboerderij. Als u daar een ijsje 

zou kopen doe dan vooral eigenaar Theo de groeten van zijn vroegere tekenjuf 

 

40 Kruising rechtdoor  (= Hoogcruts) 

 

41 1e weg rechtsaf richting Terlinden  (= Kutersteenweg) 

 

42 T- splitsing linksaf  (= Terlinden)  

 Houdt links aan 

 

43 1e weg linksaf   (= Voerenstraat)    

 

44 In Bergenhuizen 1e weg linksaf 

 

45 T- splitsing rechtsaf  (= Wesch) met mooie picknickplaats 

 

46 Na bord Einde Noorbeek 1e weg linksaf richting landgoed 

Altembroek  (= Voerenstraat) 

 

47 1e weg linksaf  (weer richting landgoed Altembroek)   

(= Stashaag g.o.i. Altenbroek.... g.o.i. Vitschen) 

 

48 T- splitsing rechtsaf  (= Bovendorp) 

 DAARNA: 



Ivm werkzaamheden:  

49 1e weg links (=Mennekensput) 

50 T-splitsing rechtsaf 

51 Kruising rechtdoor (rue de Berneau), blijf deze weg volgen 

 

52 Kruising voorrangsweg met verkeerslichten rechtsaf  (= Rue de 

Maestricht) 

 

In Nederland na bord Withuis 

53 2e weg rechtsaf richting Mesch - Mheer (= Kommelsweg) 

 
Helaas zijn momenteel in Mesch enkele straten afgesloten voor verkeer.  

In Mesch ligt vóór horecabedrijf "'T Koffer" aan de rechterkant een onopvallend 

monumentje over WOII: hier was de eerste bevrijding van Nederland. 

Voor degene die het te voet wil bekijken: na het bord Mesch rechtsaf (= 

Langstraat) en deze weg blijven volgen.    

 

54 Na bord Mesch linksaf (= Heiweg)    

Aan de rechterkant ziet u op een gegeven moment de uitkijktoren van waar u 

een magnifique uitzicht heeft over de omgeving. 

 

55 rechtsaf richting Libeek (= Libeek) 

 

56 1e weg linksaf richting St.Geertruid (= Libeekerweg) 

 

57 Na het bord St.Geertruid rechtsaf  (= Julianaweg) 

 

58 Na het bord Herkenrade 1e weg linksaf riichting Margraten   

(= Herkenrade)  

Blijf richting Margraten volgen 

 

59 In Bruisterbosch Y-SPLITSING links aanhouden  (= Hoebesweg) 

 U volgt nog steeds richting Margraten 

 

60 In Margraten kruising met verkeerslichten rechtsaf  

 (= Rijksweg) 



 

61 Rotonde linksaf ri. Scheulder  
(als u bij de rotonde even rechtdoor zou rijden ligt aan de linkerkant Loods 81 voor 

een uitstekende kop koffie met gebak) 

 

62 Blijf deze weg volgen ook als die een haakse bocht naar rechts 

maakt (= Scheuldersteeg) 

 

63 In Scheulder T-splitsing rechts  (= Scheulderdorpstraat) 

Blijf deze weg bij het kruisbeeld tussen twee bomen naar rechts 

volgen  

 

64 Na het bord Ingber: kruising rechtdoor, daarna linksaf buigen  

(= Ingberdorpstraat) en deze weg afdalen 

 

65 Na het bord Gulpen linksaf doorgaand verkeer volgen  

 (= Ingbergrachtstraat) 

 

66 Bij de verkeerslichten rechtdoor en deze weg vervolgen 

 

67 Nadat deze weg een bocht naar links maakt: 

3e weg rechtsaf (=Burg. Teheuxweg die overgaat in Gulperbergweg)   
  Langs deze weg liggen aan de linkerkant uitzichtspunten met picknickplaatsen 

Bovenaan gekomen ligt aan de linkerkant een monument voor de sportjournalist 

wielrenkenner Jean Nelissen 

 

68 T- splitsing rechtsaf richting Heijenrath  (= Panoramaweg) 

Meteen rechts ligt een parkeerplaats met zeer weids uitzicht 

 Houdt links aan en blijf deze weg volgen 

(g.o.i. Berghem.... g.o.i. Landsraderweg) 

Rij door Crapoel 

 

69 In Heijenrath voor de kapel linksaf doorgaand verkeer volgen  

 (= Vaarzegel) 

 



70 Bij voorrangsweg rechtdoor richting Epen - Mechelen 

  

71 1e weg rechtsaf (richting “De Smokkelaer”) (=Gievelderweg)  

Deze weg volgen tot in Teuven via een smalle, bochtige, 

afdaling 

 

72 1e weg linksaf richting Eupen-Verviers (= Teuven-Dorp) 

 

73 1e weg linksaf  (= Kasteelstraat) 

 

74 T- splitsing linksaf (= kasteelstraat) en weg vervolgen richting 

Sippenaeken. 
 We rijden langs kasteel Beusdael en dan de heuvel op. 

Op de heuvel ligt aan de rechterkant een monument voor de slachtoffers uit WOI 

1914-1918 

 

75 Na het bord Sippenaeken 1e weg linksaf (scherpe bocht!)  

(= ’T Veld) 

 Deze weg links aanhouden (= Kuttingerweg) 

 

76 T- splitsing rechtsaf richting Vijlen-Vaals (= Terpoorterweg) 

 

77 2e weg linksaf  (= Camerig) 

 

78 1e weg rechtsaf een smalle weg met uitwijkmogelijkheden  

(= Akerstraat) 

 

79 T-splitsing rechtsaf (= Kleebergerweg) 

rij door Rott 

 

80 Kruising rechtsaf  (= Munnixweg) 

 

81 Bij voorrangsweg rechtdoor doorgaand verkeer volgen 

 

82 T-splitsing linksaf   (bij uitspanning Buitenlust) 



 

83 1e weg rechtsaf   (= Cottessen) 

 

doorrijden tot hoeve Termoere  

 

 

 

 

 

 


