

Startpunt is de parkeerplaats bij de overweg van het station Schinnen in zuidelijke richting
(We gaan onder het viaduct van de autoweg A76 door)
2. We gaan rechtdoor over fietspad en volgen de weg; na 100m links aanhouden: Nagelbeek.
3. We volgen deze weg 1700m tot op plateau (klim door holle weg); boven linksaf.
4. Na 300m op de kruising rechtsaf naar Grijzegrubben.
5. Na 500m bij kapelletje rechts aan houden.
6. Na 600m bij kruising met boerderij linksaf.
7. We dalen af naar Terstraten, de weg slingert wat, na 500m op splitsing rechts.
8. Ook deze weg slingert (langs de Platsbeek), na 500m in het gehucht Helle rechts omhoog.
9. We gaan het plateau weer op; na 600m op de splitsing linksaf.
10. Na 700m op de vijfsprong rechtdoor, na 200m linksaf.
11. We gaan nu richting Schimmert; na 400m linksaf.
12. Deze weg volgen we 2000m naar Aalbeek; op de kruising met de rijksweg schuin rechtdoor via
fietspad.
13. Bocht naar rechts 100m volgen, dan rechts aanhouden.
14. Deze weg 1200m volgen, op einde linksaf (oversteken naar fietspad).
15. Na 150m rechtsaf naar het klooster; na 700m bij de kruising rechtdoor.
16. Na de afdaling linksaf omhoog; na 1000m bij de kruising rechtdoor.
17. We komen in Hulsberg, na 800m bij de rijksweg naar links.
18. Na 80m tweede weg rechts richting Wijnandsrade.
19. Lange afdaling vanaf het Centraal Plateau naar het Geleenbeekdal; na 2000m bij kasteel rechtsaf.
20. Omhoog via bomenlaan, na 1000m linksaf bij boerderij.
21. Lintbebouwing Swier; na 1600m bij de kruising naar links.
22. Weg volgen, buigt naar links, na 1000m in het gehucht Laar, de eerste weg rechts.
23. Onder de autoweg door en slalommen over het spoor 200m, (let op: TREINEN!).
24. We komen nu bij een fietspad, linksaf langs de Geleenbeek, 1000m volgen ; we kruisen de grote weg
(viaduct).
25. 500m rechtdoor, fabriek links van ons, na het oversteken van de Geleenbeek eerste weg linksaf naar
Thull.
26. Fraai gehucht, 2000m volgen naar Schinnen; achter de kerk komen we op de rijksweg.
27. Linksaf naar beneden, na 100m op de kruising naar links; we gaan weer over de Geleenbeek.
28. We komen nu weer bij het spoor: de Stationstraat en na 500m zijn we bij het beginpunt.

DEZE ROUTE IS CIRCA 21KM.

