Caminootje over de Via Coriovallum, langs de Geleenbeek, Sweikhuizen,
Daniken terug naar H. Pater Karelkapel
Start bij de H. Pater Karel kapel, Pater Karelweg 1, 6151 LB in Munstergeleen
Lengte 14,4 km

Route-beschrijving
Let op: Van de straatnamen die tussen haakjes staan is het straatnaambordje niet altijd zichtbaar of aanwezig

1. Als we de kapel uitkomen gaan we naar rechts over het parkeerterrein de Pater Karelweg op. Brugje links
negeren. We gaan de brug over en blijven het pad volgen langs de Geleenbeek. Na grote Romulus en Remus kei
met Romeinse munt links het Duuster Steegsken in. Einde links en we zien weer de Geleenbeek. Bij brug
oversteken (= Bergstraat)
2. De spoorlijn blijven volgen. Weg rechtdoor wordt zandpad. Na gaashekwerk 1e links het pad (=Kwaadgat) in.
We komen weer bij Geleenbeek en blijven die steeds volgen, langs de manage en langs vijvers. We lopen tot de
Biesenhof (onderaan Sweikhuizen). Hier gaan we links de brug over en meteen rechts het pad langs de
Geleenbeek.
3. Na de St Jansmolen links aanhouden. Voor het bos c.q. helling rechtsaf over het brede pad tot roestig ijzeren
hek; verderop ligt een groot gebouw (Moorheide vroeger retraitehuis nu AZC). Na dit ijzeren hek gelijk rechts
af. Dit pad volgen tot aan asfalt weg. Hier rechtsaf.
4. We wandelen nu op de Via Coriovallum. Vóór de spoorweg links Oude Kerk op en de richting volgen naar
huisnummer 4-8 en het bordje St Annakapel. Vóór de Annakapel langs gaan we links het pad op (=
Oliemolendervoetpad) en na hekje rechts. Na brugje over Geleenbeek en weer een hekje rechts af.
5. Dit pad blijven we volgen en passeren kasteel Terborg. ( de 12 km route gaat hier linksaf) . We volgen weer de
Geleenbeek. Onder de brug door en na ca. 150 m. pad links tussen de huizen door. Einde pad links
(=Heisterbrug} langs de Mariakapel de weg volgen.
6. Bij 4-sprong en gemeentegrens Schinnen rechts een breed pad in. Na trapje bij 3-sprong smal pad links. Bij Ysplitsing scherp rechts en meteen weer schuin links. Bij 3-sprong met kruisbeeldje in een boom linksaf. Na
boerderij Stammenhof rechtsaf. Asfaltweg blijven volgen.
7. Bij T-splitsing met zendmast links. We lopen Sweikhuizen in. Dit dorp is bekend door de jaarlijkse blindenbedevaart die daar al vanaf 1851 wordt gehouden.
8. Bij de St.-Dionysius en Odiliakerkkerk rechtsdoor en na Pascal Visscherstraat pad schuin rechts in richting
begraafplaats. Bij T-splitsing links. (= De Vloedgraaf). 1e pad rechts. Na 100 m. bij viersprong rechts en dan na
ca. 200 m na 4-sprong (stalen hek rechts) 1e pad links (gedicht “Naar het dak”) naar beneden en bos aan
rechterkant. Tot T-splitsing en dan rechts breed bosweg op (= Ten Eijsden). Dit blijven volgen en zijpaden
negeren. Bj 4-sprong bovenaan links af (= Eijsender-voetpad). Dit blijven volgen. Bouw/grasland en schoorsteen
echts. Bij T-splitsing links. Weer bij T- splitsing rechts (= Daniken) tot provinciale weg. Daar linksaf Beekstraat
blijven volgen tot de brug over Geleenbeek.
9. Vóór de brug rechts het pad langs de Geleenbeek. Na hekje de Geleenbeek blijven volgen. Na 2e hekje brugje
links negeren verder door 3e en 4e hekje. Aan het einde rechts en we komen weer bij de H. Pater Karel kapel.

Over de Via Coriovallum
De Via Coriovallum is een pelgrimswandeling en kan een onderdeel zijn van de Camino naar Santiago de
Compostela of naar Rome . Maar het is ook een oefencircuit voor hen die er over denken een pelgrimstocht
naar Santiago de Compostela of naar Rome te gaan ondernemen. Je kunt 1 tot 5 dagen lopen. De totale
lengte van de route is 90 kilometer maar ook gemakkelijk op te delen in kortere trajecten. Wie 10 km genoeg
vindt, stopt ermee en gaat volgende keer verder. Er is altijd wel een treinstation of bushalte in de buurt.
Ook is de Via Coriovallum een tocht van bezinning om even je hoofd leeg te maken. Innerlijke rust is het
nieuwe succes, de nieuwe rijkdom.
Maar er zijn ook Caminootjes of rondjes van 5 tot 15 km. De pelgrimsroute naar Santiago de Compostela heet
Camino. Je loopt dan altijd over een gedeelte van de Via Coriovallum en dan weer terug naar het beginpunt.
En met een pelgrimspaspoort kun je stempels verzamelen en op sommige plaatsen reductie of andere
voordelen krijgen. Bestellen van een pelgrimspaspoort en alle verdere informatie op vind je op
www.viacoriovallum.nl

