Route vanaf de McDonalds Maastricht A2 > Nürburgring (D.) ca. 145 km
Op de A2 bij de 1e verkeerslichten bij Maastricht linksaf, op de rotonde voorbij de BP
weer linksaf en linksaf de parking bij McDonalds De Geusselt oprijden.
De tour naar de locatie Adenau/Brünnchen is ongeveer 145 km. De borden zijn duidelijk
aanwezig en goed te volgen.
Vanaf de parking McDonalds linksaf slaan en de rotonde rechtdoor nemen om bij de 2e
verkeerslichten rechtsaf richting Cadier en Keer en Margraten te rijden.
Voorbij Margraten rechtsaf bij het bord De Plank. Via grensovergang De Plank rijden we
België binnen richting Henri Chapelle en Eupen.
Bij Eupen richting Monschau aanhouden. We rijden dan over het meest beruchte
vooroorlogse wegdek (N67) die de Belgisch/Duitse grens verbindt.
Vanaf Monschau richting Koblenz/Schleiden over de B258 (Koblenz staat ook herhaaldelijk
aangegeven tot aan de Nürburgring).
Voorbij Monschau richting Höfen/Schleiden is (na circa 70 km) rechts naast de weg in een
bocht Garten-Terasse Schwingsborn gelegen voor een eventuele tussenstop.
Vanaf Höfen richting Schleiden en Blankenheim rijden via de B258. Voorbij Blankenheim
voor het dorpje Ahrhütte staat rechts een flitspaal (50 km/h)! Vanaf Arhütte de borden
Nürburgring aanhouden (B258). Ver voorbij het dorpje Müsch rechts aanhouden bij een
grote splitsing richting Koblenz. Onderaan de kruising linksaf slaan richting Adenau. Bij
Adenau aangekomen de weg aanhouden onder het bruggetje door van Adenau Meetingpoint.
Rechts van de weg na het passeren van het tankstation zie je dan een Lidl supermarkt waar
eventueel geparkeerd kan worden.
Een andere meetingpoint is 'Brünnchen' dit is de weg rechtsafslaan bij de Lidl supermarkt
en de kronkelweg vervolgen richting Nürburgring. Bovenaan rechtsaf slaan en
Ringspottersplek Brünnchen zit rechts van de weg.
De terugrit naar Maastricht is via dezelfde route terug. Waar op de heenweg vanaf
Monschau al reeds Koblenz staat aangegeven staat vanaf de Nürburgring de stad Aachen al
aangegeven. De B258 blijven volgen tot Monschau om vervolgens via Eupen, Henri Chapelle
en Margraten richting Maastricht te rijden. De flitsers op deze richting zijn centraal
geplaatst in Höfen (tussen Schleiden en Monschau) en Mützenich (tussen Monschau en
Eupen).
Deze route wordt u aangeboden door MARO Taxaties (www.marotaxaties.nl) en is
uitgezet door Ron Schrijnemaekers.

