
Op de fiets door drie landen! 
Op één dag fietsen van België naar Duitsland en weer terug naar Nederland. Onmogelijk? Niet in het Smalste Stuk-

je Nederland! Deze drielandenfietsroute brengt je in 55 km langs monumenten, kloosters en pittoreske dorpjes in 

België, Duitsland en Nederland. Onderweg kun je genieten van historische steden en nostalgische dorpjes met 

schitterende vergezichten op de Maasoevers tot charmante gehuchten, verscholen tussen akkerlanden en heu-

vels. Een ander hoogtepunt in deze route is het bezoek aan het ‘nieuwe’ Westzipfelpunt! Het Westzipfelpunt is het 

meest westelijke punt van Duitsland dat gelegen is in de regio Selfkant en grenst aan het Smalste Stukje Nederland. 

Onderweg, zowel in Nederland, Duitsland als België, bevinden zich voldoende rustpunten om te genieten van een 

lekker kopje koffie of een smakelijke lunch. 

Veel fietsplezier! 

www.hetsmalstestukjenederland.nl
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Afwijking route voor bezoek Westlichster Punkt (2 km):
Op de weg van knooppunt 20 naar knooppunt 16 is het mogelijk om het meest westelijke punt van Duitsland te bezoeken. Na Koffiehuis 
het IJzerenbos fiets je rechtdoor en houd je links aan tot aan de T-splitsing met de IJsstraat. Vervolgens neem je de eerste straat weer links, 
zo blijf je op de IJsstraat. Je blijft deze weg vervolgen tot dat je Nederland uit fietst. Bij het passeren van de grens, zie je aan je rechterhand 
het Belevenispark van het Westlichster punkt liggen. Je kunt via dezelfde weg terugfietsen om de fietstocht weer te vervolgen. Je komt dan 
vervolgens weer op de IJsstraat, hier ga je rechtsaf en vervolg je je route.

www.hetsmalstestukjenederland.nl

Je fietst van knooppunt naar knooppunt met onderstaande nummers:

Er kan op elk gewenst knooppunt gestart worden. 
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Wat kom je onderweg tegen?
Bezienswaardigheden en rustpunten 
Abdij Lilbosch Echt
Omgeven door bossen en weilanden rijst deze cisterciënzer abdij van de trappisten 
op aan het eind van de bebouwde kom in Pey-Echt. De abdij voorziet grotendeels 
in haar levensonderhoud door een eigen boerderij (ruim 110 ha.: akkerbouw, schar-
rel-varkens, zoogkoeien en een imkerij). De landbouw en teelttechnieken zijn zo veel
mogelijk biologisch. Naast het landbouwareaal heeft de abdij nog zo’n 30 ha. natuur 
in beheer. Vele rustzoekers volgen jaarlijks de lommerrijke oprijlaan er naar toe. Neem 
eens een kijkje bij de Livar-varkens of breng een bezoekje aan de abdijwinkel.

De abdij is gelegen op de weg van knooppunt 9 naar 24.
Pepinusbrug 6, Echt
www.hetsmalststukjenederland.nl

Gasthof Peters
Gasthof Peters ligt net over de grens in het Duitse Höngen. Hier kun je terecht voor 
een heerlijk diner. Ook kun je hier de nacht doorbrengen in een appartement of cottage. 

Gasthof Peters ligt op de weg van knooppunt 53 naar 43.
Heerstraße 1, Selfkant-Höngen (D)
www.gasthof-peters.de

Westlichster Punkt
Wie in Duitsland de geografische extremen zoekt, komt in het zuiden in Oberstdorf, in 
het noorden in List op Sylt, in het oosten in Görlitz en in het westen in Selfkant terecht. 
De vele toeristen die dankzij de Zipfelpass van de regio Selfkant en daarmee ook van 
het meest westelijke punt hebben gehoord, hadden tot nu geen mogelijkheid om bij 
dit punt ook eens een kijkje te komen nemen. Er bestond slechts een informatiesteen
bij de grensmarkering. Rondom deze bijzondere grenssteen is een aantrekkelijke
verblijf- en recreatieplaats aangelegd: de Belevingsruimte Westzipfel. Informatie-
borden met interessante weetjes over de Selfkant en de aangrenzende regio “Het 
Smalste Stukje Nederland” zorgen voor een actief uitstapje. 

Op de weg van knooppunt 20 naar knooppunt 16 is het mogelijk om het meest 
westelijke punt van Duitsland te bezoeken.
IJsstraat
www.derselfkant.de
 

Koffiehuis het IJzerenbos 
Midden in de natuur kom je Koffiehuis het IJzerenbos tegen. Hier kun je heerlijk
genieten van natuur en rust, onder het genot van een lekker kopje koffie en een am-
bachtelijk stukje vlaai.

Koffiehuis het IJzerenbos is gelegen op de weg van knooppunt 20 naar 16.
Heerenstraat 3a, Susteren
www.koffiehuishetijzerenbos.nl

Amelbergabasiliek Susteren
Duik in het verleden en breng een bezoek aan dit pareltje van Limburg! De Sint-Amel-
bergabasiliek is een rooms-katholieke basiliek in Susteren. In de kerk bevindt zich het 
graf van de heilige Amelberga van Susteren. Er kan hier ook een bezoek gebracht 
worden aan de schatkamer waarin prachtige relikwieën en eeuwenoude schatten te 
vinden zijn, die het verleden van deze basiliek weergeven. Neem ook een bezoekje 
aan het bezoekerscentrum ’t Stift naast de Amelbergabasiliek. 

De Basiliek is gelegen op de weg van knooppunt 20 naar knooppunt 16.
Salvatorplein 2, Susteren
www.hetsmalststukjenederland.nl
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Wat kom je onderweg tegen?
Bezienswaardigheden en rustpunten 
Kasteel Eyckholt
Kasteel Eyckholt is een idyllisch wit kasteeltje in het pittoreske Roosteren. Het kasteel 
stamt uit de achttiende eeuw, de toren zelfs uit de zestiende eeuw. In dit kasteel kunt 
u heerlijk vertoeven
om te lunchen, dineren of zelfs voor high-tea. 

Kasteel Eyckholt is gelegen tussen knooppunt 11 en 13.
Eyckholtstraat 13, Roosteren
www.kasteeleyckholt.nl 

Maaseik: het kloppende hart van het Limburgse Maasland
Het heeft alles in zich om je te verleiden: cultuur, ontspanning, shopping en een natje 
en een droogje. Het is een heerlijk stadje dat je uitnodigt om te komen kuieren in het 
historische stadscentrum. De renaissancegeveltjes, Musea Maaseik met het Regionaal 
Archeologische Museum en de recent gerenoveerde oudste privé-apotheek van België, 
het oudste evangelieboek van de Benelux in de Sint-Catharinakerk...

Maaseik is gelegen op de weg van knooppunt 24 naar knooppunt 25.
toerisme.maaseik.be

Veerpontje Walborgh 
De oversteek van België en Nederland kan gemaakt worden met het veerpontje
Walborgh. Het pontje vaart van Ophoven (BE) naar Ohé en Laak (NL) en terug. Het is 
mogelijk om gebruik te maken van het veer vanaf 1 mei t/m 1 oktober. Deze overzet is 
van knooppunt 22(België) naar knooppunt 01 (Nederland) en is gratis. 

Openingstijden
In mei en september iedere dag van 10.00 – 19.00 uur.
Juni – juli en augustus: iedere dag van 10.00 – 21.00 uur.
Oktober: weekenden van 10.00 tot 18.00 uur.  

Plats
Heb je honger of dorst gekregen? Dan is de Plats een mooie pauzeplek, gelegen in het 
bruisende winkelhart van Echt. Diverse gezellige restaurantjes en caféetje liggen hier 
bij elkaar, genoeg keus dus!

De Plats is gelegen op de weg van knooppunt 4 naar 6.
www.hetsmalstestukjenederland.nl

Museum van de Vrouw
Het Museum van de Vrouw laat je dwalen door de vrouwenlevens van vroeger en nu. 
Het bestaan van onze grootmoeders en diens moeders wordt bellicht aan de hand van 
talloze voorwerpen die zijn verzameld in hun dagelijkse leven. Het museum plaatst de 
geschiedenis van de vrouw in een hedendaags perspectief en biedt daarmee verras-
sende en interessante inzichten in ons eigen leven.

De Plats is gelegen op de weg van knooppunt 4 naar 6.
Plats 1, Echt
www.museumvandevrouw.nl
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       facebook.com/hetsmalstestukjenederland

www.hetsmalstestukjenederland.nl

Het Smalste Stukje Nederland
Er is een plek in Limburg waar je binnen een uurtje van België naar Duitsland wandelt. Een stukje Nederland met 
uitgestrekte natuurgebieden en dat op een breedte van slechts 4,8 kilometer! Hier, op het scheidsvlak tussen 
Midden en Zuid-Limburg, bevindt zich Echt-Susteren. De gemeente met het meeste buitenland van heel Neder-
land. En dat is heel bijzonder te noemen!

Maastricht 
Aken

Düsseldorf

Maaseik 

Amsterdam

Eindhoven

Wat kom je onderweg tegen?
Bezienswaardigheden en rustpunten

Bed and Breakfast Echt
Wil je graag overnachten in het Smalste Stukje Nederland? Dit kan bij Bed and Breakfast 
Echt. Deze B&B ligt dicht bij knooppunt 6. Het is heerlijk vertoeven, want de gasten-
kamers zijn uitgerust met een sfeervolle gashaard, je beschikt over een eigen bad-
kamer en je kunt genieten in de prachtige tuin. De dag begin je extra goed met de 
krant en een verzorgd ontbijt met verse eieren van de eigen kippen. 

B & B Echt ligt dicht bij knooppunt 6. 
Gebroekerdijk 5, Echt
www.bed-breakfast-echt.nl
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