
Deel 1, wandelen
Loop via de trappen naast Gen Coel 1 via van het Corneliusplein 
naar de kerk 2. Voor de kerk staat het Heilig Hart beeld 3 en even 
verder staan de beelden van de Bokkenrijder 4 en de Schutten 5.
Op de terugweg naar de trappen ziet u het beeld Energie 6. 
Onderaan de trappen steekt u de weg over en ziet u direct het 
Mozaïekwerk 7. Als u het pad volgt door het Corneliuspark komt 
 u bij de beeldengroep De Gans 8, Koeelman 9 en Keppe An 10.

Deel 2, rijden
Vertrek parkeergarage Heerlerheide, uitgang links af. 
Bij Grieks restaurant naar rechts, Lokerstraat. 
Einde weg zie overzijde 11 linksaf, Ganzeweide. 
1ste straat rechts, Belemnieterf zie rechts de bomen 12, 
zie op het schoolplein 13. 
Einde weg linksaf, Fossielenerf. Einde weg rechtsaf, Rennemigstraat 
zie rechts 14 zie rechts voor de stoplichten 15.
Bij stoplichten linksaf, Terhoevenderweg. Rotonde derde afslag, 
Beersdalweg zie links op parallelweg 16.
Bij derde stoplicht linksaf, Maasstraat. 1ste straat links, direct rechts, 
Maasstraat. Voor plein linksaf, Beersdalplein zie aan het plein 17.
Einde weg rechtsaf (om het plein), Rijnstraat. Rechtdoor tot Schels-
berg, hier rechtsaf. Bij stoplichten links, Euregioweg.
Rotonde derde afslag, Heerenweg zie links en rechts 18, 
zie over de weg 19, zie links 20. 
Stoplichten rechtsaf, Heideveldweg. 3de straat links, Kanariestraat, 
wordt Zwaluwstraat zie rechts achter de bomen 21.
Linksaf Buizerdstraat. Einde weg rechtsaf, Heideveldweg. 
Bij stoplichten rechtsaf, Heerenweg zie links en rechts 22, links 23.
Bij rotonde derde afslag richting Heerlerheide, Unolaan zie links 
nogmaals 23.

Rotonde rechtdoor, Unolaan volgen. 2de straat rechts, Europalaan 
zie boven de huizen 24.
1e straat rechts, Navolaan zie links en rechts 25.
Voor de kerk naar links, Nederlandlaan zie rechts 26.
Rechtsaf Verdragstraat - Zeslandenstraat. Einde weg linksaf, 
Anjelierstraat. 1ste straat rechts, Schrieversheideweg. 1ste straat links, 
Hei Corisborgweg zie rechts 27.
Einde weg linksaf, Einderstraat, wordt Passartweg zie rechts 28 en 
even later links 29.

Voorlopig rechtdoor tot bebouwing Passart zie rechts 30.
Linksaf, Terweyerweg zie links 31 deze straat helemaal uitrijden.
Einde weg rechtsaf, Abeelstraat. 2de straat links Stanleystraat,
1e straat rechts Willem Barentzsweg. Rotonde derde afslag, 
Ganzeweide zie rechts 32. Doorrijden tot rotonde.
Rotonde rechtdoor (tweede afslag). 
Volgende rotonde derde afslag, Unolaan, 1ste straat links, 
Kampstraat zie rechts (niet zichtbaar van de weg) 33 en 34.
3de straat scherp links, zie 35 
Heulsstraat zie rechts 36 en iets verder 37.

Einde route.
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