
Gasterij Kasteel Terborgh          Fabritiushuis

1. Start met het Fabritiushuis in uw rug en sla rechtsaf richting Schinnen
2. Bij Wolfhagen 137 slaat u rechtsaf een onverhard pad op
3. Loop de heuvel op en sla na de waterbuffer linksaf het veld in
4. Volg het pad tot aan de camping de Botkoel in Puth
5. Na het houten bruggetje gaat u de trapjes af en slaat u linksaf
6. U komt langs een van de wijngaarden van Schinnen en vervolgt uw weg richting de 
grote weg (Kerkweg)
7. Steek hier over en daal de Zandberg af. Midden op de berg vindt u moestuintjes voor 
Schinnen’s biologisch restaurant Aan Sjuuteeänjd
8. Eenmaal aangekomen onderaan de Zandberg ziet u een Maria kapel. Steek hier direct 
over naar de Veeweg.
9. Aangekomen bij de Geleenbeek (ook wel de Köttelebaek/Keutelbeek genoemd doordat 
hij lang de meest vervuilde beek van Nederland was) gaat u rechts af door het poortje
10. Vervolg uw weg langs de beek totdat u Kasteel Terborgh in de verte ziet opdoemen
11. Sla onderaan de berg linksaf en vindt uw weg naar Gasterij Kasteel Terborgh 

12. Pauze! Geniet van een lekkere kop koffie met een stuk vlaai, een lekkere pot bier of 
een van onze heerlijke gerechten!



13. Uitgerust verlaat u Gasterij Kasteel Terborgh en steekt u bij de Heisterbrug over naar 
de Slakweg
14. Na een paar seconde rondgedwaald te hebben op de verharde Slakweg gaat u al 
rechtsaf de onverharde Molenweg op
15. Loop dit idilisch paadje omhoog totdat u bij de grote weg (Kerkweg) bent in Puth
16. Steek hier over en ga Aan het Lindjen in
17. Vervolg deze weg die later in de Steenstraat overloopt
18. Na een paar minuten loopt u door Limburgse velden en zult u voordat de weg overgaat 
in de Maastrichtersteenweg rechtsaf slaan naar de Scholtissen Holenweg
19. Rol de berg af (gewoon lopen mag ook) en onderaan zult u het Fabritiushuis vinden

20. Thuis!


