Caminootje Scheulder, het plateau van Margraten en
door het Gerendal langs de Orchideeën tuin
Startpunt: Eetcafe het Scheulderheukse, Scheulderdorpstraat 66 in Scheulder.
Lengte 6,5 km

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

Routebeschrijving
1. Met je rug naar het eetcafé ga je rechts. (Kijk even naar de Mariabeeldjes in de gevels van
carréboerderij op nr.60 en 58. Het langgerekte Scheulder is gelegen aan de Via Coriovallum en de
oude Romeinse heerbaan, die liep van Maastricht naar Aken.
2. Aan het einde van de bebouwde kom van Scheulder, waar de asfaltweg bij een wegkruis tussen 2
bomen naar rechts buigt, ga je links de veldweg op. Hier zie je ook de Via Coriovallum stickers.
3. Na ca. 600 m links pad op door bos. Bij 4-sprong links. Je verlaat de Via Coriovallum. We lopen nu
ca. 800 mtr. over het plateau van Margraten. Bij 3-sprong rechtdoor. Ook bij de volgende 3-sprong
rechtdoor.
4. Iets verder bij bankje met gemeentelijke grenspaal, links. Rechts is een bosrand. Na ca. 50 mtr.
rechts het bos in. Ca 900 mtr. loop je op het pad dat stijgt en dan weer daalt. Het pad buigt aan het
einde links omlaag en we gaan een lange luie trap naar beneden. Dan volg je de veldweg links tot
het einde.
5. Hier gaan we links (= Gerendalsweg)
6. Bij 3-sprong met waterput en wegkruis rechts langs wit boswachtershuis.
7. Direct daarna gaat de veldweg naar rechts. Iets verder ligt rechts de Orchideeën tuin. Aan je
rechter kant loop je langs de bosrand. Bij een Y-splitsing hou je links aan ( = Gorisweg). Na ca 50
mtr. bij een viersprong ga je links en direct weer rechts een smal paadje in.
8. Bij de volgende 4-sprong rechtdoor het smal pad blijven volgen. En weer bij een 4-sprong links. Bij
Y-splitsing links aanhouden. Kruising links (Scheuldersteeg). T-kruising bij H.Hartbeeld rechts.
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