57. NOORBEEK 11,8 km
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Deze wandeling met flink wat hoogteverschil gaat door een prachtig landschap met schitterende
vergezichten en u passeert meerdere kapelletjes. Ook passeert u de gehuchten Beutenaeken en Schilberg.
In Noorbeek kunt u heerlijk lunchen bij Herberg Sint-Brigida. In Beutenaeken passeert u het terras van ’t
Koffiestulpke.

blz 2 van 3
Startadres: Parkeerplaats Brasserie De Planck, Schilberg 22, Noorbeek (Schilberg).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,80 km

2.45 uur

96 m

155m

.

57. NOORBEEK 11,8 km
1. Met de rug naar de parkeerplaats aan de zijkant
gaat u L omlaag. Negeer bij zitbank en wegkruis
veldweg links en even verder veldweg rechts.
Aan de kruising bij wegkruis gaat u L omhoog.
Aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis loopt u
RD (zwart/rood). Aan de T-splitsing gaat u R
(zwart/rood).

Bergenhuizen gaat u R (bruin/geel). Aan de Ysplitsing bij wegkruis gaat u L (bruin). Vlak
daarna aan de 3-sprong RD (bruin)

(U komt in het gehucht Ulvend waarvan een deel op
Belgisch en een deel op Nederlands grondgebied
ligt).

(Hier heeft u prachtig uitzicht o.a. op St. Brigidakerk
in Noorbeek).

Aan de ongelijke 4-sprong bij grenspaal no. 21,
Mariakapelletje en muurkruis gaat u R
(51/fietsroute 430) langs ‘t Bakhuis (ijs en
pannenkoeken). Aan de Y-splitsing gaat u R. Waar
na circa 350 m de weg naar rechts buigt, gaat u L
(geel) via het draaihekje (stegelke) het weiland in.
2. Steek het weiland RD over met rechts van u
afrastering/haag. (Hier heeft u mooi uitzicht). Via
stegelke verlaat u weer het weiland en volg het
holle pad omlaag. Beneden aan de T-splitsing bij
veldkruis type vliegermodel gaat u R. U loopt het
buurtschap Vroelen binnen. Aan de Y-splitsing
gaat u L omlaag. Vlak daarna aan de 3-sprong bij
wegkruis en hoger gelegen waterput gaat u L
verder omlaag. Negeer alle zijwegen en blijf deze
weg RD omlaag lopen.

4. Aan de ongelijke 4-sprong bij veldkruis en
zitbank gaat u R (bruin/geel) over de smalle
asfaltweg.

Aan de 4-sprong gaat u R (bruin/geel) over de
veldweg.
(Links ziet u het dorp Banholt met de St.
Gerlachuskerk en de Gerlachus den, die al sinds
1881 op Pinksterzaterdag door de Jonkheid
(ongetrouwde mannen) wordt geplant).
Aan de asfaltweg gaat u L (geel/bruin). Negeer
veldweg links. U passeert een wegkruis, zitbank
en de St. Corneliuskapel.
(Het Corneliuskapelletje werd in augustus 1959 door
de pastoor van Noorbeek ingezegend ter
nagedachtenis aan de genezing van mevrouw
Slenter-Schepers. Als dank voor de genezing
bouwde de familie de kapel).
Meteen daarna gaat u R (bruin) over de licht
stijgende veldweg/graspad. Aan de T-splitsing
gaat u L de asfaltweg omhoog.

3. Beneden aan de T-splitsing in Noorbeek bij
voorrangsweg en bijzonder tuinkruis gaat u RD
(geel-rood/bruin/groen) over het smalle pad
gelegen tussen woningen.

(Rechts ziet u hier vakantiehuizen op het
bungalowpark Landal Domein de Waufsberg in
Hoogcruts).

(Als u wilt pauzeren kunt u hier naar L (150 m) lopen
naar Café D’r Pley bij de kerk. Als u hier naar R (50
m) loopt dan komt u bij Herberg St. Brigida en bij
café Tinus (100 m)).

Aan de T-splitsing in het buurtschap Terlinden bij
Mariakapel en wegkruis “100 jaar jonkheid
Terlinden 1883-1983” gaat u L. Meteen daarna
gaat u R (Karsvelderweg).

Negeer bij instroom van regenwaterbuffer
zijpaadje rechts en loop RD over het grindpad
door de eikenlaan omlaag. Vlak daarna voorbij
zitbank gaat u aan de 3-sprong bij veldkruis en
regenwaterbuffer ”Wersch” RD (bruin/groen).
Meteen daarna loopt u bij breed ijzeren hek via
het draaihekje (stegelke) RD (groen/bruin/geelrood) over het brede graspad gelegen tussen
hagen. Bij infobord “Groenspot nr 9” passeert u
het volgende stegelke. Negeer voorbij zitbank
draaihekje rechts. Aan de T-splitsing voor de
bosrand gaat u R (bruin/groen) over het smalle
pad. Boven aan de asfaltweg in de buurtschap

5. Steek bij wegkruis de voorrangsweg schuin
links over en loop bij verbodsbord RD
(Karsvelderweg) over de klinkerweg, die een
veldweg wordt.
(Hier ligt aan de voorrangsweg de leuke brasserie
“de Zeute Aardbei”, een leuke pauzeplek u binnen in
de kleine brasserie of op het terras iets kunt drinken
en eten. In de winkel zijn maar liefst 12 specialiteiten
op basis van aardbeien te krijgen zoals jam, stroop,
sap, dressing, azijn, siroop chutney).
Volg nu bijna 1 km deze veldweg RD over het
Plateau van Margraten.

Aan de 4-sprong gaat u RD (groen/rood). De
veldweg wordt een eindje verder een dalende
veldweg. Negeer bospad links. Beneden bij
wegkruis in de buurtschap Beutenaken gaat u L
over de asfaltweg. Neem nu de eerste klinkerweg
R. Let op! Ga nu meteen R (zwart/groen) via het
draaihekje naast het ijzeren hek over het bospad.
(U passeert
pauzeplek).
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Volg dit pad langs 22 km lange de meanderende
Gulp, die tussen Gulpen en de buurtschap Cartils
in de Geul stroomt. Aan de 3-sprong gaat u R
(zwart) over het waterstroompje verder langs de
Gulp. Aan de volgende 3-sprong gaat u R (groen)
over het bruggetje. Het pad buigt een eind verder
naar rechts. Aan de asfaltweg bij H. Hartkapel
(1929) gaat u RD (blauw/groen/zwart) de
asfaltweg, die een veldweg wordt, omhoog. Aan
de 3-sprong gaat u L (zwart) over de veldweg.

blz 3 van 3
fietspad/asfaltweg met rechts de kloostermuur
met muurkruis van het geconsolideerd voormalig
klooster Hoogcruts (1496).
(Aan het begin van de 15e eeuw zag een herder hier
een heilig kruis in de struiken. Het was zo
indrukwekkend, dat zelfs de schapen er voor
knielden. Op die plek werd een kapel gebouwd die
zich eind 15e eeuw ontwikkelde tot een klooster, dat
Hoog Kruis oftewel Hoogcruts werd genoemd. Het
klooster (1496) werd opgezet door de paters
Sepulchrijnen
en
is
verschillende
keren
uitgebreid/verbouwd en verwoest. In het klooster
hebben verschillende ordes gewoond zoals de
Franse zuster Dominicanessen, de zusters Clarissen,
paters Franciscanen. Het heeft ook nog de functie
gehad van
jeugdherberg en
opvang van
gehandicapten. In 1979 is het verwoest door brand.
Het is in 2011 opgekocht door het Limburgs landschap
en wordt geconsolideerd).
Neem nu de eerste asfaltweg L (blauw).

6. Aan de 4-sprong bij Mariakapelletje en de
uitstroom van regenwaterbuffer Beutenaken gaat
u R (blauw) de veldweg omhoog, die u bijna 1 km
RD volgt.
(Na bijna 500 m heeft u bij zitbank aan de bosrand
mooi uitzicht over het Gulpdal).
Volg de veldweg langs de bosrand verder
omhoog. Negeer aan einde bosrand stegelke
links en rechts. Steek boven links van het
wegkruis de doorgaande weg over en ga R over
het
graspad
met
rechts
van
u
de
haag/doorgaande weg. Bij de uitrit van witte
woning (huisnr. 26) loopt u RD over het

(Als u hier RD het fietspad/tegelpad RD omlaag
loopt, dan ziet u meteen rechts boven de prachtig
gerestaureerde ingang van de voormalige kapel van
het Sepulchrijnen klooster een Byzantijns kruis. In de
tekst is het jaartal 1785 verwerkt, het bouwjaar van
de kapel).
Aan de T- splitsing bij zitbank en boomkruisje
gaat u R. Aan de voorrangsweg gaat u L en u
komt weer bij de brasserie, de sponsor van de
wandeling, waar u binnen of op het leuke
achterterras met het mooie uitzicht nog iets kunt
eten of drinken.
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