Routebeschrijving

tussen het begin-/eindpunt van de LF6
bij Oud Lemiers en Aken (Aachen Hbf)
In Duitsland volg je het Duitse fietsverkeernetwerk. Binnen het fietsverkeernetwerk heeft men een
aantal toeristische fietsroutes geïntegreerd in de fietsbewegwijzering. In Aken kun je overstappen
op andere themaroutes zoals bijvoorbeeld de 2-Lander-Route (Aken-Nijmegen)
Hoe werkt het fietsverkeernetwerk in Duitsland
Op knooppunten staan wegwijzers met plaatsaanduidingen en kilometers. Aan de armen van de
wegwijzers hangen vierkante verwijsbordjes van de te volgen toeristische fietsroutes die in
dezelfde richting gaan.
Tussen de knooppunten met wegwijzers volgen fietsers de gekozen route middels de algemene
witte rechthoekige borden met het rode fietssymbool en de richtingpijl.
Informatie over het fietsverkeernetwerk in Duitsland: www.radverkehrsnetz.nrw.de

Voorbeeld van wegwijzers van het fietsverkeernetwerk
met verwijsbordjes toeristische themaroutes

Fietsborden tussen de
wegwijzers

Route van Oud Lemiers naar Aachen Hbf (verlening van de LF6a)
LET OP: indien géén wegwijzer (ww), volg rode pijl op vierkante bordjes
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vanaf kruising in Lemiers LF 6a volgen
in Oud Lemiers via bruggetje over Selzerbeek aankomst in Duitsland (knooppunt 94)
ga rechtsaf naar Aachen Zentrum (ww)
op kruising rechtdoor naar Markt/Dom (ww)
bij Gut Melaten (kasseienstrook) links aanhouden en asfalt fietspad volgen
250 m verderop fiets over brug voor voetgangers/fietsers
volg daarna rechtdoor Melatener Strasse
op kruising met Halifax Strasse linksaf
25 m verderop rechtsaf naar Markt / Dom (ww)
op T-kruising met Seffenterweg (STOP-bord) rechtsaf
350 m verderop, direct voorbij spoortunnel, rechtsaf naar Aachen Zentrum (ww)
fiets verderop onder viaduct door
daarna op X-vormige kruising rechtdoor Schinkelstrasse inrijden (verkeersbord
‘doodlopende straat’ negeren!).
op T-kruising met Templergraben linksaf
125 m verder op kruising rechtsaf ri Markt / Dom (ww - Eilfschornsteinstrasse)
op kruising rechtsaf en direct daarna la (Judengasse)
op T-kruising linksaf (Jakobstrasse)
op kruising rechtsaf ri Dom (ww - rechtdoor is ri Markt met gothische ‘Aachener Rathaus’)
daarna ri Aachen Hbf (ww) volgen
aankomst Aachen Hauptbahnhof

Route van Aachen Hbf naar Oud Lemiers (aansluiting op de LF6b)
LET OP: indien géén wegwijzer (ww), volg rode pijl op vierkante bordjes
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vanaf Hauptbahnhof Aachen Bahnhofplatz oversteken
daarna schuin links Leydelstrasse volgen ri Aachen Zentrum (ww)
volg vanaf ‘Elisenbrunnen’ (Tourist Info) ri Vaals / Markt / Dom (ww)
op kruising met Jakobstrasse linksaf ri Vaals (ww - rechtsaf ri Markt met gothische
‘Aachener Rathaus’)
1e straat rechtsaf (Judengasse)
na 200 m op T-kruising rechtsaf ri Lemiers/NL (ww)
op T-kruising (einde Geschwister-Scholl-Strasse) bij spoortunnel Aachen West linksaf door
tunnel (Seffenterweg)
op driesprong linksaf ri Aachen-Orsbach / Uniklinik (ww - Mies-van-der-Rohe-Str.)
einde Mies-van-der-Rohe-Strasse linksaf en dd rechtsaf (Melatener Strasse)
fiets over brug voor voetgangers/fietsers - dan steeds rechtdoor ri Lemiers/NL (ww)
bij knooppunt 94 linksaf langs Selzerbeek ri Maastricht (ww) - volg voorbij brugje
rechtsaf route 93 en LF6b - aankomst in Nederland

