




Deze route is opgemaakt in het bol-pijl systeem met duidelijke aanwijzingen zoals straatnamen, 
plaatsnamen en wegnummers. Hier volgt een uitleg indien u nog nooit met dit systeem 
heeft  gereden. U kunt de afstanden meten met de dagteller in uw Porsche. Maar een app 
downloaden op uw mobiele telefoon is ook mogelijk. Een goede app is bijvoorbeeld de ‘trip road 
pro’. Let op: gedurende de rit kunnen er kleine verschillen ontstaan in de afstanden op uw teller 
en de afstanden zoals deze vermeld staan. 

 Nr. Nummer van de situatie. Rijd de route in deze volgorde.

 Afstand  Dit is de te rijden afstand tot aan de situatie zoals aangegeven
met het icoon.

 Totaal afstand   De totaal gereden afstand van de route. Wij adviseren u om voor navigatie 
de afstanden te gebruiken per situatie en niet het totaal als maatstaf te 
gebruiken. Indien u een keer verkeerd rijdt of b.v. gaat tanken klopt deze 
totaalafstand namelijk niet meer.

 Icoon  Situatieschets stilistisch weergegeven.

 Info  Aanvullende informatie op het icoon indien noodzakelijk.

 Straat / Plaats   De straatnamen en plaatsnamen zijn zoveel mogelijk aangegeven. 
Soms ligt een weg in een buitengebied. Wij hebben zoveel mogelijk de 
straatnamen met plaatsnamen aangegeven zoals vermeld in Google Maps.

 Wegnr.  Het wegnummer indien aanwezig.

Instructies voor de bol-pijl route



▶  Bij de start zet u de dagteller/app op ‘0’.

▶  U rijdt de afstand zoals aangegeven bij ‘afstand’. 
Afstanden zijn aangegeven in kilometers.

▶  Zodra u de aangegeven afstand hebt gereden, volgt u de icoon aanwijzing op 
en rijdt de route van de bol naar de punt in aangegeven richting. Let op eventuele 
extra informatie en straat- en plaatsnamen.

▶  Zodra u van richting verandert zet u de dagteller/app weer op “0” 
en rijdt u naar de volgende situatie.

▶  De situaties tussen de afstanden zijn niet aangegeven, dat betekent dat u de 
doorgaande weg blijft volgen. Dus op tussenliggende rotondes rijdt u rechtdoor. 
Doodlopende wegen worden niet opgenomen in de route/iconen tenzij het de situatie 
duidelijker maakt. Bospaden worden aangegeven met een stippellijn.

▶  Indien er een onverwachte wegomleiding of afsluiting in de route is, kunt u via 
Google Maps of uw navigatiesysteem zoeken naar een situatie/punt welke verder op 
de route ligt. Vanaf hier kunt u de route uit het boek weer oppakken.



In Limburg draait het simpelweg om hoogteverschillen. De heuvels hier zijn 
het decor voor sportieve uitdagingen. Ook hebben ze belangrijke industriële 
en militaire doelen gediend. Daarbij zijn de Limburgse heuvels de ideale 
voedingsbodem voor culinaire genoegens. Maar vandaag staan ze vooral in het 
teken van rijplezier. Geniet van Rolling Hills: een route zonder bergen, maar vol 
hoogtepunten.

Totale lengte van de route: 114 km
Duur (bij normale snelheid en omstandigheden): 3,5 uur

Rolling Hills





Highlights Limburg

Elsloo
Limburg is zo’n provincie waar u zich direct op vakantie waant. Dat gevoel krijgt u 
ook op de startplaats van Rolling Hills: kasteel Elsloo. Vanuit dit prachtige kasteel 
loopt u zo het lintvormige Bunderbos in. In dit hellingbos wisselen bronnen, beekjes, 
watervalletjes en prachtige vergezichten elkaar af. Ook de botanische tuin naast het 
kasteel is een bezoek waard. Wat ook bijdraagt aan het gevoel van ‘lekker weg zijn’: 
een blik over de Maas volstaat om België in zicht te krijgen. Maar als er iets is wat in 
Elsloo duidelijk wordt: de heuvels lonken. Dit wordt een prachtige rit. 

Valkenburg
Limburg is ook een synoniem voor wielerkoersen. De provincie is sinds 1966 het 
strijdtoneel van de enige Nederlandse wielerklassieker: de Amstel Gold Race. Dus 
kunnen we ons afvragen: mag Valkenburg op de route ontbreken? Natuurlijk niet! 
De Cauberg in Valkenburg is met een gemiddeld stijgingspercentage van 7% zelfs 
voor de professionele renners een echte kuitenbijter en daarmee vaak scherprechter 
van de beroemdste Nederlandse wielerkoers. Maar Valkenburg is meer. Hier is 
bijvoorbeeld de enig overgebleven bezoekersmijn van Nederland te vinden. Oud-
mijnwerkers (kompels) verzorgen hier rondleidingen. En nu we toch ondergronds 
zijn: ook de mergelgrotten zijn een bezoek waard. Dat kan zelfs met mountainbikes. 
Rolling Hills voert ook dwars door het gezellige centrum van Valkenburg.

Margraten
Vanuit Valkenburg is het maar een korte rit naar Maastricht. Dat neemt niet 
weg dat er onderweg veel te zien is. Zo rijden we door Margraten, waar zich de 
enige Amerikaanse begraafplaats van Nederland bevindt. Hier rusten meer dan 
8.000 Amerikaanse militairen die sneuvelden bij de bevrijding van Nederland. Het 
grondgebied van de begraafplaats is voor eeuwig ter beschikking gesteld aan de 
regering van de VS. De 30 meter hoge toren maakt deze herdenkingsplek tot ver in 
de omtrek zichtbaar.
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Maastricht 
Net voor u Maastricht binnenrijdt, is het de moeite waard om een blik te werpen 
op het prachtige Kasteel Gronsveld, dat uit de 13e eeuw dateert. Via de John F. 
Kennedybrug rijdt u Maastricht in. Al snel komt het centrum van de hoofdstad van 
Limburg in zicht. Via sfeervolle straatjes komt u aan op het Vrijthof, het grootste 
plein van Maastricht. Dit is de plek waar grote evenementen worden georganiseerd 
en waar historische monumenten zoals de Sint Servaaskerk, Sint Janskerk, het 
Spaans Gouvernement, de Hoofdwacht en het Generaalshuis op een steenworp 
afstand van elkaar staan. Maar bovenal is het Vrijthof een plek met cafés, terrassen 
en restaurants. Gezelligheid gegarandeerd. Door de centrale ligging is het Vrijthof 
bovendien een perfecte uitvalsbasis voor een stadswandeling. Bezoek bijvoorbeeld 
de Markt met het Stadhuis of steek de Hoeg Brögk (Hoge Brug) over om kennis te 
maken met het sfeervolle stadsdeel Wyck met zijn hippe hotels of het eigentijdse 
Céramique. Dan is er natuurlijk nog de rivier waar Maastricht zijn naam aan 
dankt: de Maas. In Céramique zijn er prachtige terrassen aan de oever – een mooi 
uitzicht op het historische centrum is hier bij de prijs van een drankje en een hapje 
inbegrepen. Maar natuurlijk zijn de kades van Maastricht ook het ideale decor voor 
een (romantische) wandeling.

NAVO-hoofdkwartier en Château Neercanne 
Ondanks de gezelligheid, de historie en de sfeer, vertrekken we uit Maastricht. Al 
snel komt u aan op een ietwat geheimzinnig punt: in het Cannerbos (situatie 59-60) 
bevindt zich namelijk een groeve waarin een NAVO-hoofdkantoor gevestigd was. Dit 
complex viel al sinds 1956 onder de Wet op de Staatsgeheimen. In 1963 werd het 
door de spanningen van de Koude Oorlog dag en nacht bezet. Vanuit deze groeve 
werden de luchtverdediging en militaire operaties gecoördineerd. In 1992 vertrok 
de NAVO uit de groeve. Tegenwoordig worden er in deze mysterieuze ondergrondse 
wereld rondleidingen georganiseerd en kan iedereen er binnenmarcheren. 
Even verderop, bij Château Neercanne, is de sfeer totaal anders. In dit enige 
terrassenkasteel van Nederland staat genieten centraal. Het uitzicht vanaf de 
terrassen is fenomenaal en de baroktuinen zijn een bezienswaardigheid op zich. Hier 
worden aperitieven in een mergelgrot geserveerd, een bijzondere start van een lunch 
of diner in stijl.
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Heuvels, wijn en bier 
Zeker in dit gedeelte doet Rolling Hills zijn naam eer aan. In de route door het 
heuvelland kunt u zich bij situatie 66 zelfs schrap zetten voor een heuse hairpin 
bocht – een unicum in Nederland. En, nog steeds best bijzonder: op de weg door 
het heuvellandschap komt u ook wijngaarden tegen. Inmiddels kent Limburg al 
tientallen wijndomeinen. Veel ervan zijn te bezoeken en door de wijngaarden lopen 
vaak prachtige wandelroutes. In Reijmerstok vindt u de hoptuinen van de Gulpener 
bierbrouwerij. Hier worden op milieuvriendelijke wijze drie hopsoorten geteeld.

Het Drielandenpunt 
Finishen is altijd een hoogtepunt. Dat geldt wel heel letterlijk voor de finishplaats van 
Rolling Hills. Het Drielandenpunt op de Vaalserberg is namelijk het hoogste punt van 
Nederland (323 m boven NAP) en Nederland, Duitsland en België ontmoeten elkaar 
hier. Dit is ook een goede plek om voor eens en voor altijd uit de doeken te doen 
dat de Vaalserberg weliswaar een hoogtepunt, maar geen berg is. Daarvoor is de 
Vaalserberg te laag (de meest milde definitie van een berg spreekt van een minimale 
hoogte van 500 meter). Nederland heeft dus geen bergen. Maar Rolling Hills is 
gemaakt voor rijplezier. En dan moet de afdaling van de Vaalserberg nog beginnen.
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Laadpunten

Wanneer u met uw Porsche Taycan de route rijdt, adviseren wij u vooraf de actuele 
laadvermogens en laadlocaties te controleren. Raadpleeg Porsche Communication 
Management (PCM) voor actuele laadlocaties.

Allego Van der Valk Stein-Urmond 320 kW 
Mauritslaan 82 
6129 PA Urmond  
Let op: na doorrijden slagboom aan uw linkerhand 
7,6 km van de start 
38 km van de finish

Fastned Swentibold 300 kW 
A2 Maastricht richting Eindhoven 
6167 RD Geleen 
40 km van de finish
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