236. Noorbeek (Schilberg) 11 km of 6 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Een pittige wandeling met steile hellingen door het prachtige Gulpdal en door het Grote Bos. Onderweg
heeft u prachtige uitzichten! Halverwege in Heijenrath kunt u pauzeren bij gasterij De Zegelsköel.
Startadres: Parkeerplaats Eetcafé De Plank, Schilberg 22 Noorbeek (Schilberg).
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236. Noorbeek (Schilberg) 11 km of 6 km
1. Staande met op de parkeerplaats aan de zijkant
en met rug naar het restaurant gaat u R. Meteen
daarna gaat aan de voorrangsweg L (zwart) over
het twee richtingen fietspad omlaag. Na 50 m
gaat u bij trafokast R (Biesweg/zwart/geel-rood).
Aan de T-splitsing bij wegkruis, boomkruis en
zitbank gaat u R. Neem de eerste veldweg L
(blauw). Negeer bij boomkruis veldweg rechts en
volg geruime tijd de dalende veldweg met mooi
uitzicht. Steek beneden de voorrangsweg over en
ga R (blauw/zwart) over het pad parallel aan de
doorgaande weg. Aan de 3-sprong bij Mariakapel
(1880) en de herinneringsplaquette van Roy Disse
uit Noorbeek gaat u RD.
(Roy kwam hier op 18 okt. 2010 ’s morgensvroeg op
onverklaarbare wijze om het leven kwam toen hij
terugkwam van zijn werk als loonwerker).
Rechts passeert u de ijskraam Helenahoeve waar
u in de zomer heerlijk schepijs krijgen. Meteen
daarna gaat u tegenover de monumentale
carréhoeve Broekhof (1799/no. 55) uit 1799 L de
inrit omlaag en loop bij infobord via het
draaihekje het weiland in.
2. Steek via bruggetje de meanderende circa 22
km lange Gulp, een zijbeek van de Geul over
loop dan RD (groen) de grashelling omhoog.
(Boven voor de bosrand heeft u achteromkijkend
prachtig uitzicht).
Aan de 4-sprong in het bos gaat u L (geel) over
het bospad.
(Degene die 6 km loopt, gaat hier RD (groen) het
bospad omhoog. Aan de 4-sprong loopt u verder RD
omhoog. Boven aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R
(geel) langs de bosrand. Ga nu verder bij punt 6).
Een eind verder buigt het pad rechts (geel)
omhoog. Boven buigt het pad naar links en een
eind verder buigt het pad weer rechts omhoog.
Boven aan de T-splitsing bij dikke beuk gaat u L
(geel) omlaag. Boven aan de 4-sprong bij zitbank
gaat u R (geel-rood) het bospad omhoog.
3. Negeer zijpaden en loop boven RD (geel-rood)
richting boerderij. Aan de ongelijke 4-sprong bij
boerderij en Mariakapelletje hangend aan paal
gaat u L (geel/rood) over de veldweg. De veldweg
buigt naar links. 20 meter verder gaat u bij
wegwijzer L (geel) het bospad omlaag richting
Waterop/Beutenaken. Let op! Na 100 m gaat u aan
de 4-sprong bij bordje “Staatsbosbeheer” R het
bospad (even) omhoog. (Dit is 10 m voor de Y-

splitsing. U verlaat hier de gele route). Het pad
wordt een grotendeels dalend pad, dat u 500 m
RD volgt. Aan de kruising met ruiterpad RD. Aan
4-sprong, vlak voor weiland, gaat u R (blauw) het
brede pad omhoog.
(U kunt ook de veldweg langs het weiland omhoog
lopen. U passeert dan even verder een zitbank met
mooi uitzicht over het Gulpdal).
Aan de ongelijke 4-sprong bij ijzeren hek loopt u
RD (blauw/rood) over de veldweg.
(Hier heeft u links prachtig uitzicht over het Gulpdal
met o.a. beneden het kasteeltje Karsveld uit circa
1900)
4. Aan de 3-sprong gaat R (geel/rood). Aan de 3sprong bij zitbank aan de bosrand gaat u R (geel)
over de veldweg. Na 600 m steekt u de asfaltweg
over en loopt u bij wegkruis en het witte hotel
Gerardushoeve RD (rood/zwart/geel) over de
veldweg. Aan de 3-sprong gaat u R
(geel/zwart/rood).
Steek
voorzichtig
de
voorrangsweg over en loop RD over het
grasveldje bij twee picknickbanken en ga dan R.
(U passeert gasterij De Zegelskoël, een mooie
pauzeplek).
5. Negeer zijweg links. Aan de 3-sprong bij
ANWB-wegwijzer in Heijenrath, waar de hoogst
gelegen hotels van Nederland staan, loopt u RD
(Vaarzegel). Aan de 5-sprong bij Mariakapel gaat
u L (Kromsteeg/groen/zwart).
(De rijksmonumentale
Mariakapel is rond 1715
gesticht. De kapel is gebouwd in Barokstijl, hetgeen
voor een kapel zeer zeldzaam is. Zie infobordje).
U passeert een picknickbank en waterput.
(Deze oude gemetselde waterput (welput) is 116 m
diep en kwam boven water bij het verwijderen van
een oude asfaltlaag in 2017. De waterstand begint op
een diepte van 50 meter. Op de put, die door de
Stichting Instandhouding Landschapselementen op
tafelhoogte is opgetrokken, ligt een glazen plaat).
Aan de T-splitsing gaat u R (groen/zwart). Ga nu
bij huisnr. 7 R (Krutserpad) over het pad gelegen
tussen 2 hagen en later tussen twee
afrasteringen. Volg geruime tijd dit pad over het
plateau van Eperheide/Crapoel. Via twee
draaihekjes komt u aan de bosrand. Ga hier
meteen L (zwart) over het smalle paadje. Vlak
daarna aan de 4-sprong gaat u L (zwart/geel).

6. Negeer zijpaadjes en volg geruime tijd het
bospad. Na 800 m gaat u aan T-splitsing voorbij
zitbank en afsluitboom R (geel/zwart) de smalle
asfaltweg omlaag. U passeert meteen een
Mariakapelletje
aan
boom,
de
houten
vakantiewoning ”Zonneheuvel” en een zitbank
met
prachtig
uitzicht.
Beneden
voorbij
alleenstaande huis, waar de Slenaker weersteen
staat,. steekt u de voorrangsweg nabij groot
wegkruis type vliegermodel over en ga dan R
(geel/rood) het asfaltpad/voetpad, dat parallel
loopt aan de doorgaande weg omlaag.
(Bijna aan het eind van het pad ziet u beneden links
de grote Carréhoeve Hees (1828) met het grote witte
woonhuis. Het moet in de middeleeuwen een
leengoed zijn geweest. Naar alle waarschijnlijkheid
is het huis van oorsprong een woontoren (donjon)
geweest).
Na 350 m loopt
u beneden
bij de
rijksmonumentale voormalige hoeve (huisnr. 2)
uit de 18e eeuw Slenaken binnen.
(U passeert meteen restaurant ’t Stegelke met terras,
een leuke pauzeplek).
Aan de voorrangsweg bij wegkruis, zitbank en
wegwijzer gaat u L (rood/zwart) omhoog.
(Hier liggen (eet)café De Boswachter en uitspanning
Samen, ook leuke pauzeplekken).
Via brug steekt u de Gulp over en volg RD de
stijgende doorgaande weg. Na 150 m, waar de
doorgaande weg bij ANWB wegwijzer naar rechts
buigt, gaat u L (rood).
(Hier staat rechts een Mariakapelletje (1817) in de
tuinmuur van de hoger gelegen grote pastorie (18e
eeuw).
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(Hier staat de “kerkbron” met het kunstwerk “moeder
en kind”. Zie voor meer info infobordje aan muur. Aan
de kerk hangt hier een groot muurkruis uit 1856. U
passeert de rijksmonumentale H. Remigiuskerk. U
kunt hier ook via het kerkhof met de vele gietijzeren
zwarte grafkruisen lopen De huidige vorm van de
kerk dateert uit 1793. Zie voor meer info infobordje
naast de ingang van de kerk).
7. Bijna boven aan de 3-sprong gaat u bij
wegkruis
R
(Planckerweg/rood/blauw)
de
asfaltweg omhoog, die even verder een stijgende
veldweg wordt. Negeer zijpad rechts omlaag.
Boven aan de 4-sprong bij wegkruis, zitbank en
wandelknooppunt 70 gaat u R (blauw/69)
omhoog. Aan de 4-sprong bij de St. Jozefkapel
(1946) met de hoge toren, wegkruis, waterput en
zitbank in de buurtschap Schilberg gaat u L.
Steek bij grenspaal no. 20 met jaartal 1843 de
voorrangsweg over en ga R over het fietspad.
(Als u hier 30 m naar L over de voorrangsweg loopt,
dan komt u bij het kruis ter herinnering aan de 29
jarige Alfons Detry, het eerste burgerlijk slachtoffer bij
de bevrijding van Nederland op 12 sept. 1944.,
Tijdens het verwijderen van Duitse wegversperringen
op deze plek aan de doorgaande weg kwam hij om
het leven tijdens een enorme ontploffing. Twee
anderen raakten zwaar gewond. Niemand van hen
wist dat in de barricades explosieven op scherp
stonden. Hij woonde hier in het witte huis).
Let op! Ga net vóór restaurant Schilberg L over
de veldweg, die later een smal pad wordt. Aan de
T-splitsing bij zitbank en wegkruis gaat u R de
asfaltweg omhoog. U komt weer bij het eetcafé,
de sponsor van de wandeling, waar u nog iets
kunt eten of drinken.
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