
 

R  Het startpunt is de Dorpsstraat in Bingelrade .

R  Fiets de Dorpsstraat uit richting Merkelbeek. Hier vind je een 
oud puthuisje . Links aan de Kruisstraat ligt Kasteel Raath 

.

R  Fiets de Dorpsstraat uit en ga een paar honderd meter verderop 
linksaf de Grachtweg in. Houd op de splitsing de rechterweg 
aan (nog steeds de Grachtweg), richting knooppunt 30.

R  Ga op de kruising links en meteen weer rechts, de Leuperweg 
in. Links ligt Schinveld.

R  Ga op de rotonde rechtdoor, fiets de Brunssummerstraat in 
en ga direct achter het tankstation rechtsaf, met links om de 
hoek de Schinvelder Hoeve .

R  Fiets terug naar de Brunssummerstraat achter het tankstation 
en ga rechtsaf.

R  Sla de volgende weg rechts in, de Duikerweg. Verderop heet 
deze weg Dr. Poelsstraat. Rechts aan deze weg ligt een grote 
speeltuin .

R  Ga net voorbij de speeltuin linksaf, dan meteen rechts de 
Bouwbergstraat in en vervolgens weer rechts de Emmastraat 
in, waar links op nummer 31 tropentuin Touch of the Tropics 

 ligt.

R  Fiets de Emmastraat uit, steek de Heerenweg over en ga 
rechtdoor het bos in.

R  Je komt uit op de Heringboschweg, waar je linksaf slaat .

R  Ga op deze weg precies op de grens met Duitsland steeds 
rechtdoor.

R  Links zie je een stuk gekapt bos, met een in-memoriam-
sculptuur .

R  Ga bij knooppunt 99 aan de rand van het plaatsje Nieder-
busch linksaf, vlak voor het pleintje met de grenspaal .

R  Je fietst over een wildrooster en volgt de bocht naar links en 
direct weer naar rechts.

21

Schinveldse Bossen   

(zie pag. 146 in het boek) 

afstand R 19 km  

startpunt R Dorpsstraat, Bingelrade

fietsverhuur R   John Willemsen Bikes, Heigank 30, Landgraaf 
T (045) 531 412
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R  Volg op de volgende kruising van paden het bord ‘Nonke 
Buusjke’, en ga dus linksaf. Iets verderop ligt links het 
museumdorpje ’t Nonke Buusjke .

R  Fiets terug naar de kruising waar je vandaan kwam en ga 
linksaf. Volg de bocht naar rechts en ga linksaf op de verharde 
Leiffenderhofweg , richting Schinveld. Waar je Schinveld 
binnen rijdt gaat de Leiffenderhofweg over in de Broekweg.

R  Ga rechtsaf de Einderstraat in, dan linksaf de Eindstraat in, en 
vervolgens rechtsaf de Jabeekerstraat  in.

R  Je fietst Schinveld weer uit. Ga op de rotonde rechtdoor. Blijf 
het fietspad volgen langs de N580, richting Bingelrade.

R  Sla op de Groeneweg  linksaf. Je fietst Bingelrade weer 
binnen. Ga linksaf richting Merkelbeek; je komt uit in de 
Dorpsstraat waar de route begon .

adressen & openingstijden
Kasteel Raath  
Kruisstraat 10, Bingelrade

Schinvelder Hoeve  
Brunssummerstraat 65, Schinveld, T (045) 527 28 29
www.schinvelderhoeve.nl
Open do-vr, zo vanaf 12.00 uur, za vanaf 18.00 uur

Speeltuin Schinveld  
Dr. Poelsstraat (hoek Bouwbergstraat), Schinveld
Open ma-di, do 15.30-17.30 uur, wo-vr 13.30-17.30 uur, 
za 10.30-17.30 uur

Touch of the Tropics  
Emmastraat 31, Schinveld, T (045) 525 97 17
Open jul-aug zo 12.00-17.00 uur

Nonke Buusjke  
Heringsweg 2, Schinveld, T (045) 525 22 86
www.nonkebuusjke.nl


