1. Startpunt is de kruising direct achter de overweg van het station Schinnen in noordelijke
richting (De Stroopfabriek ligt schuin links)
2. We gaan rechtdoor over fietspad en volgen de weg: Veeweg over de Geleenbeek
3. Na 500m kruising rechtsaf: Heisterbrug.
4. Na 300m rechtsaf : Provinciale weg SCHINNEN
5. Na 40m eerste weg linksaf: Wolfhagen .
6. Na 800m eerste weg links: Scholtissen Holenweg (klim)
7. Na 1000m boven rechtsaf .
8. Na 600m eerste straat rechts Schatsberg.
9. Na 1100m OIRSBEEK onderaan linksaf: Beukenberg (klim).
10. Na 900m kruising met provinciale weg: rechtdoor OIRSBEEK-KLEINDOENRADE.
11. Onder viaduct door, weg aanhouden Kluisstraat: DOENRADE (1000m).
12. Hier tweede straat rechts: Clouserweg
13. Na 500m rechtsaf holleweg Vielderweg.
14. Na 1100m komen we in BINGELRADE, hier rechts aanhouden.
15. Na 200m knooppunt Fietsroutes (fruitboer) nog steeds rechts aanhouden omhoog door open veld.
16. Na 1500m draait de weg naar links, hier zijn we in MERKELBEEK in de Haagstraat
17. Haagstraat volgen, wordt Plein, wordt Houtstraat, wordt Steenweg (na 1000m), nu eerste straat links:
Misweg
18. Misweg volgen (1300m) einde rechtsaf: Greyertweg (400m).
19. Kruising oversteken, wordt Grachtweg , na 300m linksaf: Moltweg
20. Na 700m rechtsaf.
21. Na 600m (onder viaduct door: Etzenrade) linksaf
22. We volgen de Etzenraderweg (2000m) tot het eind in JABEEK
23. Linksaf bij de Dorpstraat en via Wiegelraderweg naar provinciale weg 600m; nu rechtsaf.
24. We volgen het fietspad 2500km, tot 100m voor een viaduct; nu gaan we rechtsaf een landweg in.
25. 1200m volgen tot WINDRAAK op einde linksaf.
26. Na 50m kruising Provinciale-weg, oversteken, schuin naar links (Rootsweg) .
27. 1500m volgen, na het bos gaan we rechtsaf naar beneden.
28. Na 500m op de driesprong links.
29. Na 900m komen we in Vogelzang ; de weg naar links volgen.
30. Na 50m draait de weg naar rechts, volgen tot kruising, 250m.
31. Bij kruising provinciale weg rechtdoor Bovenste Puth.
32. Na 700m linksaf (let op het uitzicht over het Maasdal ! )
33. Dan na 600m rechtsaf een geasfalteerde landweg in.
34. Deze weg slingert iets, na 700m op einde linksaf een holle weg in.
35. Na 900m komen we in SWEIKHUIZEN, kruising linksaf: Steinhartstraat.
36. Steinhartstraat maakt bocht naar rechts 250m , einde linksaf : Bergstraat omhoog.
37. Bergstraat 1500m volgen (wordt Panoramaweg) voor Puth rechtsaf: Slakstraat (landweg)
38. Na 900m onderaan bij kasteeltje linksaf *: Heisterbrug, na 800m bij kruising rechts.
39. Dit is de Veeweg waar we begonnen zijn en na 500m zijn we weer bij station Schinnen.
*Als je nog niet moe bent en een goede conditie hebt, kun je een extra lusje maken. Kies dan rechts! Rij naar het bos (zorg dat je voor het bos in de
lichtste versnelling schakelt) en neem de eerste weg rechts. Bovenop het plateau rechts aanhouden en je komt weer op de Panoramaweg uit. Herhaal dit
tot je voldoende moe bent. Veel plezier!

DEZE ROUTE NOORD IS CIRCA 28KM

