ZomerKunst 2016
ZomerKunst Natuur fietsroute start Wittem of vanaf
elke ZomerKunst locaties
(fietsroute ca. 32 km door heuvelland, let op er zitten hellingen in deze route)
Let op: zijn variabel open. Zie website voor openingstijden van diverse locaties! De
deelnemende horecalocaties zijn vrij en zonder enige verplichting toegankelijk.
1. Vertrek linksaf vanaf de parkeerplaats Wittem op de Wittemer Allee. Tip:
Allereerst ligt hier het Redemptoristenklooster van Wittem (de bibliotheek is
ook een bezoekje waard). In Wittem worden van 2 t/m 25 september 2016 de
Kunstdagen Wittem georganiseerd (www.kunstdagenwittem.nl).
Na ca. 50 meter op de hoek Wittemer Allee/Van Plettenbergweg ZomerKunst
locatie Gerarduswinkel (Van Plettenbergweg 3) met binnen kunst van:
a. Titiana Senden: schilderijen

2. Vervolg de route richting Valkenburg. Na ca. 1 km. Kapolder. Ga rechtdoor via
Knipstraat (Wijlre), Machierstraat, Wielderdorpstraat en Valkenburgerweg. Na
ca. 5 km in Schin op Geul (na Etenaken en Schoonbron) rechtsaf via Hoogbeek. Na
450 m schuin rechts via Kerkplein en vervolgens schuin rechts ZomerKunst
locatie Hotel Op De Beek (Hoogbeek 12) met binnen kunst van:
a. José Rondeel: wandkleden
b. Richard Lemmens: beelden, schilderijen

3. Vervolg de weg ca. 400 meter en sla rechtsaf de Valkenburgerweg op. Na ca. 250
m. linksaf via Engwegen. Na ca. 500 m. ga schuin rechts, ca. 800 m. linksaf. Na
ca. 1 km. Linksaf via Dodemanweg. Na ca. 1 km rechtdoor via Stokhem. Na ca. 80
m. rechtsaf via Stokhem en vervolgens rechtdoor via Kasteel Wijlreweg.
Vervolgens linksaf via de Gulpenerweg en Dorpsstraat (Gulpen). Bij stoplichten
linksaf. Bij 2e stoplicht rechtsaf. Na ca. 50 m. linksaf Oude Akerweg.

4. Na ca. 1 km. scherp rechts richting Hommerig (let op mooie route maar
gedeeltelijk slecht wegdek). Na ca. 1 km. schuin rechts via Overgeul.

Na 1 km. schuin rechts via Eperweg. Na ca. 400 m. linksaf via Dal Bissenweg. Na
700 m. links via Luberg (stijle helling). Aan het einde rechtsaf Schweibergerweg
op. Na ca. 1 km. Linksaf Gulperweg op. Hier komt u langs één van de 2 wijngaarden
in Epen (Le coq frisé).
5. Op de T-splitsing gaan we naar links (Julianastraat) , deze vervolgen we tot bij
ZomerKunst locatie Hotel Brasserie & Appartementen Ons Krijtland
(Julianastraat 22) met kunst van:
a. Lieke Bessems: fotografie
b. Richard Lemmens: schilderijen en beeldhouwwerken
c. Annerie Breuer: schilderijen
d. Albert Plusquin: schilderijen
e. Hermien Hautmans-Glatzhofer: bronzen beeldjes (vaste kunstenares)

6. Rij de Julianastraat af en ga op de splitsing naar rechts de Wilhelminastraat op.
Na ca. 300 m. aan de linkerkant ZomerKunst locatie Hotel Restaurant De Vier
Jaargetijden (Wilhelminastraat 43) met kunst van:
a. Jenny-Maas Gubbels: schilderijen

7.

Vervolg de Wilhelminastraat en na ca. 50 m. aan de rechterkant ZomerKunst
locatie Hotel Creusen (Wilhelminastraat 54, vraag ook naar de wijngaard De
Steenberg van de broers Luc en Marc Creusen) met kunst van:
a. Jetty van Campenhout: keramiek

8. Ga na ca. 500 m. schuin rechts in de bocht (Terzieterweg). Na ca. 2,2 km ziet u
links ZomerKunst locatie Landschapscamping Alleleijn (Terzieterweg 17) met
kunst van:
a. Nicole Lugger: paspop, diverse gebruiskvoorwerpen, Trabant
9. Fiets dezelfde weg terug en ga in de bocht naar rechts (Terpoorterweg). Na ong.
300 m ziet u ZomerKunst locatie Hotel Herberg & appartementen De Smidse
(Molenweg 9) hier kunst van:
a. Wilma Hensels: schilderijen

10. Ga het weggetje tussen de appartementen en de Herberg (De Molenweg) in en
rij deze uit. Aan het einde rechtsaf de Eperweg op richting Mechelen. Bij het
binnenrijden van Mechelen aan de rechterkant ZomerKunst locatie Restaurant
De Geulhof (Eperweg 11) met binnen kunst van:
a. Maud Loop: keramiek

11. Vervolg de Eperweg (deze gaat over in de Hoofdstraat). Na ca. 400 m. aan de
rechterkant ZomerKunst locatie Hotel Restaurant De Oude Brouwerij
(Hoofdstraat 53) met binnen kunst van:
a. Kaza Poorter: monoprints en schilderijtjes acryl op doek
b. René Packlé: schilderijen
c. Gabriëlle Kerkhoffs : schilderijen

12. Verlaat ZomerKunst locatie de Oude Brouwerij en vervolg de weg richting Partij.
Rij Partij door en steek het kruispunt bij de stoplichten over. Hier is het
beginpunt van deze fietsroute de Wittemer Allee.

