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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag
worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

blz 2 van 3
Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling loopt u via leuk pad omhoog naar het Plateau van
Margraten. Via o.a. veldwegen en paden loopt u naar de buurtschap Terlinden waar u kunt pauzeren, Dan
loopt omlaag naar het buurtschap Beutenaken waar u ook kunt pauzeren. De terugweg loopt u via mooi
pad omhoog naar het buurtschap Hoogcruts (waar u kunt pauzeren bij het terras van Camping Welkom,
elke dag geopend) en daalt u langs een bosrand af. U loopt dan omhoog richting buurtschap
Bergenhuizen, daalt een leuk paadje af en dan wandelt u door de weilanden terug naar eetcafé Tinus met
o.a. een het fijne tuinterras/achterterras

Startadres: Café Tinus, Bovenstraat 9, Noorbeek. (Dagelijks open vanaf 11.00 uur. Maandag gesloten).
(U mag in de straat parkeren. In de Sint-Maartensweg is een openbare parkeerplaats).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,7 km

2.30 uur

65 m

147 m

1001 Noorbeek 10,7 km
1. Loop aan de rechterkant van het eetcafé over
de klinkerweg naar het grote mooie achterterras.
Bij het grasveld gaat u schuin L. 10 m voor
afrastering L over het smalle bospad. Negeer
zijpaadjes en volg RD het pad, dat een dalend
bospad wordt, met links van u achtertuinen van
woningen. Aan de 3-sprong met rechts de
instroom van regenwaterbuffer gaat u R (geelrood) het (grind)pad door de eikenlaan omlaag.
Vlak daarna voorbij zitbank gaat u aan de 3sprong bij veldkruis en regenwaterbuffer
”Wersch” gaat u RD. Meteen daarna loopt u bij
breed ijzeren hek via het draaihekje (stegelke) RD
(groen/bruin/geel-rood) over het brede graspad
gelegen tussen hagen. Bij infobord “Groenspot
nr. 9” passeert u het volgende stegelke. Negeer
voorbij zitbank stegelke rechts. Aan de Tsplitsing gaat u L het pad omhoog, dat even
verder rechts omhoog buigt.
2. Steek de asfaltweg over en loop bij zitbank en
boomkruis RD (geel-rood/groen/blauw) de asfaltweg
omhoog.
(U heeft hier bij de zitbank mooi uitzicht op de St.
Brigidakerk daterend uit circa 1500).
De asfaltweg wordt vlak daarna een smal stijgend pad,
dat bijna boven twee haakse bochten maakt. Boven
aan de asfaltweg, met rechts van u woningen in het
buurtschap Bergenhuizen, gaat u L. Meteen daarna aan
de 4-sprong bij wegkruis en zitbank (prachtig uitzicht)
loopt u RD (blauw/groen/geel/geel-rood) de veldweg
omhoog. Aan de 4-sprong gaat u R door de holle
veldweg. Aan de volgende 4-sprong gaat u L de smalle
asfaltweg omlaag.
(Voor u ziet u de Gerlachuskerk (1876) in Banholt en links
de kerktoren van de St Lambertuskerk (1881) in Mheer).

Let op! Na 500 m, bijna beneden en waar de weg flauw
naar rechts buigt, neemt u het eerste klaphek R het
weiland in en volg het stijgende graspad langs de
afrastering. Boven loopt u RD met rechts van u de
afrastering. Bijna aan het eind van het weiland gaat u L
over het pad met links van u afrastering. Bij rij oude
knotwilgen gaat u L door het draaihekje en loop het
graspad omhoog. Boven aan de veldweg gaat u R met
links van u de kerk met Gerlachusden in Banholt.
Negeer zijpad links en loop RD (geel/groen). Vlak
daarna gaat u aan de T-splitsing R.
3. Aan de asfaltweg gaat u L en u passeert
meteen een zitbank, een wegkruis en de St.
Corneliuskapel.
(Het Corneliuskapelletje werd in aug. 1959 door de
pastoor van Noorbeek ingezegend ter nagedachtenis
aan de genezing van mevrouw Slenter-Schepers. Als
dank voor de genezing bouwde de familie deze
kapel).
Vlak daarna gaat u R (bruin) over de licht
stijgende veldweg/graspad. Aan de asfaltweg
gaat u L omhoog. 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). 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 Zeute Aardbei”,
een leuke pauzeplek waar 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 de veldweg RD verder over het
Plateau van Margraten.

Aan de 4-sprong gaat u R (groen/blauw) over de
veldweg, die u ook weer circa 1 km RD volgt. Bij
bosje buigt de veldweg naar links en wordt even
verder een holle dalende veldweg/pad. Aan de Tsplitsing bij veldkruis type vliegermodel gaat u L
(groen/blauw) verder omlaag. Bijna beneden aan
de 3-sprong gaat u R (zwart) met links van u
woningen in de buurtschap Beutenaken.
(Als u aan deze 3-sprong RD omlaag loopt en aan de
doorgaande weg L gaat, dan komt u na 300 m bij ’t
Koffiestulpke met tuinterras, Open: vrijdag t/m
zondag van 11.00 tot 17.00 uur).
4. Aan de 4-sprong bij uitstroom van
regenwaterbuffer Beutenaken en Mariakapelletje
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. Een mooie pauzeplek
na 6,7 km).
Volg de veldweg langs de bosrand verder
omhoog. Negeer aan einde bosrand stegelke
links. Steek boven links van het wegkruis de
doorgaande weg over en ga R over het graspad
met rechts van u de haag/doorgaande weg en
even
verder
de
mooi
gerestaureerde
kloostermuur met muurkruis.
(Als u hier even L gaat komt u bij het leuke terras van
Camping Welkom, elke dag geopend).
Bij uitrit van witte woning (huisnr. 26) loopt u RD
over het fietspad/asfaltweg met rechts van u 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. Het is in 2011
opgekocht door het Limburgs Landschap en is/wordt
geconsolideerd).
Negeer asfaltweg links (Maastrichterweg) en loop
RD over het dalende fietspad/tegelpad.
(Meteen rechts ziet u boven de prachtig
gerestaureerde ingang van de voormalige kapel
(1785) van het Sepulchrijnen klooster een Byzantijns
kruis).
Steek beneden bij groot wegkruis (1994) de
voorrangsweg en fietspad RD over en ga dan
meteen L de inrit omlaag naar de loodsen. Bij de
twee loodsen loopt u RD de veldweg omlaag met
links boven van u de loodsen. Waar de veldweg
bij ijzeren hek van regenwaterbuffer Hoogcruts
eindigt, loopt u RD over het graspad met rechts
van u afrastering. Het pad maakt 2 haakse
bochten en volg dan bijna 1 km het licht dalende

blz 3 van 3
graspad RD met rechts van u de bosrand en links
akkers.
Bij
afrastering
van
volgende
regenwaterbuffer buigt het pad links omhoog.
Aan de 3-sprong gaat u R met rechts van u de
afrastering van de regenwaterbuffer. Het pad
maakt een haakse bocht naar rechts en u
passeert de uitstroom van de regenwaterbuffer.
Meteen daarna bij stenen veldkruis met de tekst
“Jacobus Bindels van Noorbeeck 1848" loopt u
RD met rechts de bosrand.
(Over het einde van Jacobus doet een drietal
verhalen de ronde: getroffen door de bliksem; fataal
ongeluk met paard en kar; doodgeslagen door
collega-koeherders).
Aan het eind van de bosrand gaat u R het paadje
omhoog. Ga door het klaphekje en ga L de
doorgaande weg omlaag.
5. Vlak daarna gaat u bij ANWB wegwijzer en
wegkruis R de asfaltweg omhoog. Meteen daarna
gaat u L de brede grind- veldweg omhoog, de
laatste klim van de wandeling.
(Bijna boven passeert u rechts de gedenksteen van
de Belgische jongeman Thomas, die hier op een
zondagmiddag in het bijzijn van zijn vriendin in zijn
auto aan een hartaanval is overleden).
Aan de 3-sprong bij veldkruis en zitbank gaat u
RD en na 100 m passeert u de volgende zitbank.
(Hier heeft u afhankelijk van jaargetijde prachtig
uitzicht).
150 m voorbij deze zitbank gaat u bij infobord L
het graspad/veldweg omlaag met links wijngaard
Asberg.
(In de wijngaard staat een torenvalken broed- en
overnachtingskast op paal. De valk haalt de kleine
muisjes uit de wijngaard).
Het pad wordt een dalend pad door en langs de
bosrand. Via stegelke loopt u RD door het
weiland omlaag met rechts een meidoornhaag.
Beneden gaat u door de nauwe doorgang en
negeer meteen draaihekje links. Blijf nu geruime
tijd RD beneden door de smalle weilanden lopen
met voor u de kerktoren van St. Brigidakerk in
Noorbeek. Na 600 m gaat u door het in de haag
staande draaihekje en ga L over het graspad
langs de zitbank en volg het graspad via twee
stegelkes RD (geel-rood).
(U passeert weer het infobord “Groene Hotspot nr.
9”).
Aan de 3-sprong bij regenwaterbuffer Wesch en
veldkruis gaat u RD (bruin/groen/blauw) langs de
zitbank door de eikenlaan omhoog. Na 40 m, 5 m
voor de houten schutting en bij de links gelegen
instroom van regenwaterbuffer, gaat u L het
smalle bospad omhoog met rechts achtertuinen
van woningen. Na 150 m gaat u bij het grasveld R
en u komt meteen bij eetcafé Tinus, de sponsor
van de wandeling, waar u binnen of op het mooie
achterterras nog iets kunt eten of drinken.

