Gasterij Kasteel Terborgh
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de Botkoel

Start met de Botkoel in uw rug en sla rechtsaf richting Puth
Bij de splitsing gaat u linksaf en direct rechtsaf Onderste Puth in
Ter hoogte van Onderste Puth 49 slaat u rechtsaf de Sittarderweg op
Volg de Sittarderweg en sla de derde weg (Eekerweg) linksaf
Daarna rechts naar de Gehrweg
Vlieg de berg af, onderaan gaat u linksaf en daarna weer linksaf de berg op
Houd rechts aan (Putherweg) en volg deze tot aan Stokselweg (eerste mogelijkheid)
waar u rechtsaf slaat
8. Hierna gaat u weer de berg af richting Munstergeleen
9. Onderaan de berg gaat u links en volgt u de Bronkboomstraat
10. Sla linksaf de Danikerstraat op
11. Aan het einde van deze straat gaat u linksaf de Keldenaar op, even aanpoten!
12. Bovenaan aangekomen gaat u rechtsaf de Kempkensweg op
13. Volg deze weg het veld in en sla rechtsaf bij de Hogeweg (tweede weg rechts)
14. Bij de splitsing gaat u rechtsaf de Duistergatsken op en daarmee gaat u de berg af
15. Aangekomen in Daniken gaat u linksaf richting Plinthos. Blijf de Daniken volgen
totdat u het spoor over bent
16. Sla hier linksaf de Frans Erenslaan op
17. Na 150 meter gaat u linksaf de Endepolsstraat in richting de Manage

18. Sla aan het eind van deze weg rechtsaf langs de beek (houd de beek aan uw linkerzijde)
19. De eerste mogelijkheid slaat u rechtsaf langs de visvijvers
20. Bij de splitsing slaat u linksaf de Ecrevissestraat op
21. Sla linksaf de Spaubeeklaan op en daarna bij de rotonde direct rechts
22. Blijf deze weg volgen terwijl hij overloopt in de Europalaan (de volgende rotonde
rechtdoor)
23. Na de brug over de snelweg gaat u linskaf en volgt u de weg parallel aan de afrit
24. Bij het stoplicht steekt u over en beklimt u de Parallelweg
25. Boven bij het autobedrijf aangekomen gaat u linksaf de brug over en steekt u daarna
het spoor over
26. Volg de Oliemolenderweg die later overloopt in Oude Kerk welke op haar beurt weer
overloopt in de Heisterbrug
27. U ziet in de verte Kasteel Terborgh opdoemen. Tijd voor pauze! Geniet van een
lekkere kop koffie met een stuk vlaai, een lekkere pot bier of een van onze heerlijke gerechten!
28. Uitgerust en voldaan verlaat u Kasteel Gasterij Terborgh en slaat u rechtsaf de
Heisterbrug op
29. Bij de Maria Kapel aangekomen gaat u linksaf de Zandberg op, dit is weer even flink
aanpoten!
30. Steek de grote weg (Kerkweg) over naar het Kerkpad
31. Beklim het heuveltje en u wordt beloond met camping de Botkoel aan uw rechterhand
32. Thuis!

