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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u over leuke voetpaadjes en met mooi 
uitzicht omlaag naar de buurstchap Beutenaeken.  U kronkelt even door het bos langs de Gulp en passeert 
het terras van ’t Koffiestulpke. Dan volg een mooi stuk door de weilanden naar de hoeve Karsveld waar u 
langs de koeien loopt.  Dan loopt u verder door weilanden naar de buurtschap Waterop. De terugweg klimt 
u naar een mooi plateau en dan loopt u naar de buurtschap Terlinden waar schepijs verkrijgbaar is bij De 
Zeute Aardbei.  Via een graspad komt u weer in de buurt van het park waar u bij de brasserie nog iets kunt 
nuttigen.  De route biedt mooie uitzichten op het heuvelland.  
 
Startadres: Landalpark de Waufsberg,  Hoogcruts 14b,  Noorbeek.  (Tegenover de brasserie bij 
afvalcontainers is een grote parkeerplaats). 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,84 km  1.50 uur  77 m  93 m 
 

 
 

1008. Noorbeek 7,8 km 
 

1. Vanaf het vakantiepark loopt u naar de 
doorgaande weg. Steek deze weg over en ga L 
over het verharde pad langs deze weg.  Na 200 m, 
waar het verharde pad bij de weg komt, loopt u R 
over het graspad met links een meidoornhaag. 
Het pad maakt meteen daarna een haakse bocht 
naar rechts met links van u een beukenhaag en 
woning. Het pad wordt een dalend bospaadje dat 
naar rechts en dan na omgevallen boom links 
omlaag buigt. Beneden bij de uitstroom van een 
regenwaterbuffer (Soms overhangende takken) 
gaat u L het smalle graspad omhoog met links 
van de afrastering van de regenwaterbuffer.  Bij 
de ingang van de regenwaterbuffer Hoogcruts 
loopt u RD de veldweg omhoog met rechts boven 
twee loodsen. Bij de boerderij gaat u L de 
asfaltweg omhoog. Boven aan het fietspad gaat u 
R. Steek meteen  daarna de voorrangweg over en 
loop bij wegkruis (1994) RD het fiets- tegelpad 
omhoog richting Slenaken.  
 

(Meteen na trafohuisje ziet u  links 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).  
 

Negeer zijweg rechts omhoog (Maastrichterweg).  
 

(Hier ziet u links 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. In 1979 is het 
verwoest door brand. Het is in 2011 opgekocht door 
Stichting het Limburgs Landschap en wordt (is) 
geconsolideerd).   
 

Bij de inrit van de witte woning (huisnr. 26)  loopt 
u RD over het hoger gelegen (gras)pad parallel 
aan de doorgaande weg. Bij wegkruis loopt u 
verder RD over het graspad dat een dalend pad 

wordt.   (Even verder passeert u links het leuke 
terras van Camping Welkom, elke dag geopend).  
 

2. Na 200 m gaat u L de trap met leuning omlaag. 
Steek voorzichtig de doorgaande weg (de 
Piemert/max 12%) over en loop RD het trapje 
omhoog. Volg dan voorbij zitbank het pad via 
draaihekje (stegelke) RD door het weiland.  (U 
heeft hier rechts prachtig uitzicht over het Gulpdal).  
Via volgende stegelke loopt u het bospaadje 
omlaag.  Vlak daarna loopt u via draaihekje het 
volgende weiland RD omhoog met boven rechts 
van u de bosrand. Via stegelke verlaat u het 
weiland en ga dan R het pad langs de bosrand 
omlaag. Aan het einde van de bosrand bij zitbank 
(mooi uitzicht) wordt het pad een dalende 
veldweg/graspad.  Beneden aan de 4-sprong bij 
Mariakapelletje en de uitstroom van de 
regenwaterbuffer Beutenaken gaat u L de 
veldweg omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R  
omlaag. Steek in de buurtschap Beutenaken de 
doorgaande weg over en loop bij H. Hartkapel (zie 
infobordje) RD via draaihekje het smalle pad, 
gelegen tussen haag en afrastering, omlaag.  Het 
pad buigt naar links en even verder steekt u via 
bruggetje de meanderende Gulp over. Meteen 
daarna gaat u aan de T-splitsing L over het pad 
met links de Gulp. Negeer zijpaden en blijf het 
pad langs het meanderende beekje RD volgen.  
Meteen voorbij bruggetje komt u bij de 
achteringang van “t Koffiestulpke waar u op het 
terras of binnen in de knus ingerichte zaak kunt 
pauzeren.  Volg verder het bospad RD.   
 

3. Aan de klinkerweg gaat u R. Steek via de 
trappen het bruggetje over de Gulp over en ga 
dan meteen L over het pad met links de 22 km 
lange Gulp, een zijbeek van de Geul.  Volg nu het 
pad via draaihekjes RD door de weilanden 
richting witte hoeve met rechts afrastering. Bij de 
monumentale carréboerderij Karsveld (1819) 
loopt u RD (geel-blauw) tussen de stallen door.  
 

(Hier bij de hoeve ziet u links het kasteeltje Karsveld.  
Het huidige gebouw stamt uit omstreeks 1900 en is 
een in neorenaissancestijl gebouwd herenhuis met 
trapgevels. Het vorige kasteeltje dat hier stond is in 
1795 afgebrand. De fundamenten en het onderste 
deel van het huidige kasteel zijn restanten van een 
12e-eeuwse burcht).  

https://www.landal.nl/parken/de-waufsberg
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Volg het pad door het weiland via draaihekjes RD.  
Aan de veldweg bij Mariakapelletje gaat u L (geel-
blauw) omlaag.  Aan de 3-sprong, met rechts een 
mooi vakantievakwerkhuisje, gaat u RD 
(blauw/zwart) over het smalle pad. Via  bruggetje 
steekt u weer de Gulp over en loop RD de 
veldweg omhoog. Boven in de buurtschap 
Waterop steekt u bij wegkruis de doorgaande 
weg over en loop RD de doodlopende asfaltweg 
omhoog.  
 

(Meteen links passeert u een voormalig bakhuisje (‘t 
bakkes) horende bij de vakwerkboerderij).  
 

De asfaltweg wordt een stijgende veldweg en 
later een holle stijgende veldweg. 
 

4. Na 500 m gaat u boven aan de Y-splitsing L 
over de veldweg.  
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht over het vijf sterren 
landschap Zuid-Limburg).  
 

Na de volgende 500 m gaat u aan de 3-sprong bij 
zitbank en veldkruis RD omhoog.  Na 100 m gaat 
u aan de kruising R en volg nu 1 km de veldweg 
RD over het Plateau van Margraten.  
 

(Aan het eind van de veldweg ziet u mogelijk in het 
rechts gelegen weiland alpaca’s lopen).  
 

Steek voorzichtig de voorrangsweg over loop bij 
wegkruis RD (Karsveldwegweg) over de smalle 
asfaltweg.   

(Hier ligt meteen  links aan de doorgaande weg 
brasserie De Zeute Aardbei, waar u in de zomer o.a. 
heerlijk schepijs kunt krijgen).  
 

Aan de T-splitsing bij vakwerkhuis in de 
buurtschap Terlinden gaat u L. Meteen daarna 
aan de 3-sprong bij Mariakapel en wegkruis “100 
jaar jonkheid Terlinden 1883-1983” gaat u R 
(Kutersteenweg). Aan het einde van de bebouwde 
kom passeert u een zitbank (mooi uitzicht) en 
wordt de weg een dalende asfaltweg. Negeer 
veldweg rechts omhoog en loop RD verder 
omlaag.  
 

(Links ziet u weer de luxe vakantiehuizen op het 
bungalowpark Landal Domein de Waufsberg). 
 

Let op! Na 400 m, aan het eind van links gelegen 
weilanden en bij het begin van bos, gaat u bij  
ijzeren hek L het brede graspad omlaag met 
rechts de bosrand. Beneden aan de 3-sprong 
gaat u RD het brede (gras)pad omhoog. Boven bij 
bord “Landgoed de Waufsberg” gaat u RD over 
het brede bospad. Steek bij breed houten hek de 
doorgaande weg over en ga L over het pad 
parallel aan deze weg. Na circa 350 m komt u 
weer bij Landalpark de Waufsberg, de sponsor 
van de wandeling, waar u op het leuke terras of in 
de sfeervol ingerichte zaak van Gasterij Henri VIII, 
nog iets kunt eten of drinken. 

Auteur: Jos Wlazlo     
 

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.   

 


