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Wandeling 4,7 kilometer van Hoeve Termoere langs de Geul naar Camerig 

linksaf =        

 

rechtsaf= 

 

Er zijn paden met veel stenen. Goede schoenen zijn aan te raden. 

Loop het paadje bij ons direkt naar beneden. 

 

Onder aan voor het beekje (Cottesserbeek) naar rechts 
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Loop langs de Cottessergroeve waar vroeger steen werd gewonnen. Rechtdoor tot aan breder pad. 

 

Bij het bredere pad links richting Geul 

 

 

Loopt het bruggetje over de Geul over. Volg het pad langs de Geul zodat de Geul rechts van je 

stroomt. 
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Steek het zijstroompje dat van links komt over. 

Loop door tot volgende stegelke (draaipoortje). Bij de grote boom. Hier het rechter stegelke door. 

 

 

Loop dan door tot je op het terrein van camping “Het Zinkviooltje” komt. Hier rechtdoor. 

 

Klein brugje/vlondertje op camping oversteken. Nog rechtdoor. 
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Via het stegelke langs het hekwerk rechtdoor lopen. Dan kom je op een asfaltweg. Daar rechtsaf. 

 

 

Volg het asfaltweggetje langs Boerderijcamping Tergracht. Loop steeds rechtdoor totdat rechts een 

paadje is met hagen aan beide kanten. Let op het bordje van Waterschap. Hier rechtsaf. 
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Loop paadje door. Aan het einde is een ijzeren bruggetje over de Geul. 

 

Na het bruggetje kan je rechtsaf voor een afgekorte route of linksaf. Rechtsaf is makkelijker en 

korter. Volg het pad langs de Geul en je komt langs de Hoeve Bervesj aan de linkerkant. Verderop is 

weer het bruggetje over de Geul van het begin van de wandeling. Loop om terug te keren over het 

brede pad naar boven tot aan Hoeve Termoere. 

Hierna volgt de route vanaf het ijzeren bruggetje naar links.  
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Na een kort stukje door de wei, neem het stegelje (draaipoortje) en dan het vlondertje. Volg het pad. 

 

Blijf het pad volgen. Het gaat bergop. Steeds rechtdoor. Het pad wordt steeds ruwer met veel losse 

stenen. 

 

De eerste huizen verschijnen aan de rechterkant. Dit is Camerig. Bij de kruising naar rechts. 



 

 

Hoeve Termoere 
 

Cottessen 8 

6294 NE  Vijlen 

Tel 043-2010053 

Gsm 06-51767430 

info@termoere.nl 

www.termoere.nl 

 

 

 

 

Loop over het asfaltweggetje helemaal door. Na de bocht naar links verandert het asfaltweggetje in 

een kiezelweggetje. Blijf het weggetje volgen. Het gaat nu weer omhoog. 

Aan het einde van het kiezelweggetje is weer een asfaltweg. Dit is weet Cottessen. Hier naar rechts. 

 

Volg het weggetje helemaal naar beneden tot bij Hoeve Termoere. 

 


