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Gps-tracks kunnen gedownload worden via www.sport.vlaanderen/mountainbikeroutes
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Voor meer informatie, aankoop
van mountainbikekaarten en melden van eventuele problemen (bv.
verdwenen signalisatie) contacteer
de dienst Sport van Riemst (012
44 03 46, sport@riemst.be) of routepunt@vvvzuidlimburg.nl, www.
vvvzuidlimburg.nl/routepunt

De Sint-Pietersberg-route is tot
stand gekomen dankzij de samenwerking van verschillende partners
in Belgisch en Nederlands Limburg.
Je kan in de beide provincies inpikken op een boeiende route met veel
single tracks en geregeld stevige
kuitenbijters. Ze loopt hoofdzakelijk over het mooie maar kwetsbare
kalkmassief van de Sint Pietersberg
te Maastricht en Kanne, door bossen, open vlakten en op ‘de kip’ met
uitzicht over het Albertkanaal. In
de omgeving van D’n Observant
(Maastricht) liggen de steilste stukken van deze route waar je als
gevorderde een échte uitdaging
ervaart. De route kan vanuit veiligheidsoverwegingen enkel gereden
worden in de bewegwijzerde richting en het is strikt noodzakelijk
dat bikers op de aangeduide paden
blijven. Ook wandelaars en andere
natuurliefhebbers genieten volop
van deze regio en het is dan ook
belangrijk om elkaar te respecteren
wanneer je hun pad kruist. Ben je
een meer gevorderde biker, dan zal
deze route zeker een uitdaging zijn.

