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Tijdens deze pittige wandeling met klimmen en dalen wandelt u eerst over veldwegen met mooie uitzichten 
omlaag naar het prachtige Gulpdal. Dan loopt u omhoog naar het Grote Bos. In Heijenrath passeert u 
Gasterij De Zegelskoël.   De terugweg gaat ook door het bos omlaag en via het Gulpdal weer omhoog met 
mooie uitzichten.  Ook passeert u het terras van Camping Welkom. 
 

Startadres: Gasterij Henri VIII, Hoogcruts 14b,  Noorbeek. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,08 km  2.15 uur  93 m  166 m 
 

 
 

368. HOOGCRUTS 9 km 
 

1.  Vanaf het vakantiepark loopt u naar de 
doorgaande weg. Steek deze weg over en ga L 
over het pad langs de weg.  Na 200 m, waar het 
verharde pad eindigt, loopt u RD over het 
fietspad/doorgaande weg. Steek de voorrangweg 
over en loop bij wegkruis (1994) RD het fietspad 
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).  
 

Vlak daarna gaat u R (Maastrichterweg) de smalle 
asfaltweg omhoog.  
 

(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. 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 (is) geconsolideerd). 
 

2. Aan de 3-sprong bij zitbank, wegkruis en 
boomkruis  gaat u verder RD (blauw/ 
Maastrichterweg). U passeert huisnr. 7. Na 50 m 
gaat u L (blauw) over de veldweg. Aan de 3-
sprong bij boomkruisje gaat u RD over de 
veldweg, die een dalende veld- bosweg wordt.  
 

(Een eindje verder heeft u bij zitbank en weiland 
prachtig uitzicht over het Gulpdal Na het bos heeft u  
weer mooi uitzicht over het Gulpdal o.a. op het dorp 
Slenaken).  
 

Steek beneden voorzichtig de voorrangsweg over 
ga dan R (zwart/blauw) het pad parallel aan de 
doorgaande weg omlaag. Vlak daarna aan de 3-

sprong bij Mariakapel (1880/zie infobordje) en de 
herinneringsplaquette van Roy Disse uit 
Noorbeek, die hier op 18 okt. 2010 ’s 
morgensvroeg op onverklaarbare wijze om het 
leven kwam toen hij terugkwam van zijn werk als 
loonwerker, gaat u RD.  
 

(Rechts passeert u de Helenahoeve (1913) waar u in 
de zomer heerlijk schepijs krijgen).  
 

3. Tegenover de grote witte rijksmonumentale 
carréboerderij Broekhof (1799/no. 55) gaat u L de 
inrit omlaag en loop bij infobord via het 
draaihekje het weiland in. Steek via bruggetje de 
meanderende Gulp over loop dan RD (groen) de 
grashelling omhoog.  
 

(Kijk boven voordat u het bos inloopt nog even 
achterom en geniet van het uitzicht). 
 

4. Aan de 4-sprong in het bos gaat u R (geel). Een 
eind verder buigt het pad links omhoog. Aan de 
kruising gaat u RD het smal paadje omhoog. (Doe 
rustig aan, het is een flinke klim). Boven aan de T-
splitsing gaat u R (geel/zwart). Negeer zijpaden 
en volg geruime tijd het bospad. Aan de smalle 
asfaltweg bij afsluitboom en zitbank gaat u L nog 
even omhoog. Steek boven bij wegkruis 
voorzichtig de voorrangsweg over richting 
parkeerplaats van het Best Western Hotel 
Slenaken en ga dan L over het pad, parallel aan 
de doorgaande weg. Aan de 4-sprong in het 
buurtschap Heijenrath loopt u RD.  
 

(De hotels in Heijenrath zijn de hoogst gelegen hotels 
van Nederland). 
 

5. Vlak daarna aan de T-splitsing bij ANWB-
wegwijzer gaat u R. Negeer zijweg rechts.  
 

(U passeert brasserie De Zegelskoël, een leuke 
pauzeplek met terras).  
 

Let op! Voor waterpoel Zegelsköel gaat u L over 
het grasveld langs twee picknickbanken. Steek 
voorzichtig de doorgaande weg over en ga RD 
(zwart/geel/rood) over de veldweg. Aan de T-
splitsing gaat u L (zwart/geel/rood).  
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Steek bij wegkruis en het witte hotel 
Gerardushoeve (mooie binnenplaats met terras) de 
asfaltweg over en loop RD (geel) over de 
veldweg. (Rechts ziet in de verte de 94 m tv-toren in 
Eys). Aan de 3-sprong bij zitbank aan de bosrand 
gaat u L (geel/rood). Aan de 3-sprong, met 
prachtig uitzicht over het Gulpdal, gaat u RD 
(rood/blauw).   
 

6. Aan de ongelijke 4-sprong aan de bosrand gaat 
u R met rechts van u een weiland. Let op!  Neem 
na circa 200 m het eerste bospaadje L ( 5 m voor 
het bordje “Gulpdal”). Steek het pad (blauw) dat 
hier vlak naast loopt over en loop RD over het 
brede graspad, dat u geruime tijd RD volgt. U 
kruist een ruiterpad en loop verder RD. Aan de 
kruising gaat u RD het smal paadje omhoog.  Aan 
de T-splitsing gaat u R (groen) over het graspad 
langs de bosrand. Aan de 3-sprong loopt u RD 
(geel/groen) het bos in. Aan de kruising gaat u RD 
(geel/groen) omlaag. Negeer ruiterpad. Vlak 
daarna aan de kruising gaat u RD (geel/groen) 
omlaag. Aan de  3-sprong voor afrastering gaat u 
R (groen) het smalle pad omlaag. Negeer graspad 
rechts en loop verder omlaag. Via trappenpad 
komt u beneden aan de 3-sprong voor de circa 22 
km lange Gulp, een zijbeek van de Geul. 
 

7. Ga hier L (zwart) met rechts van u de 
meanderende Gulp. Aan de 3-sprong gaat u R 
(groen) de houten brug over en volg het pad met 
links de Gulp. Het pad buigt naar rechts en wordt 
een stijgend pad gelegen tussen haag en 
afrastering. Steek in de buurtschap Beutenaken 
bij Heilig Hartkapel (1929/zie infobordje) de 
doorgaande weg over en loop RD 
(blauw/groen/zwart)  de asfaltweg/veldweg 

omhoog. Aan de 3-sprong gaat L (zwart) de 
veldweg omhoog. Aan de 4-sprong bij 
Mariakapelletje en de uitstroom van 
regenwaterbuffer Beutenaken gaat u R (blauw). 
Volg nu 1 km de stijgende veldweg/graspad, die  
bij de bosrand een smal pad wordt.  
 

(Bij zitbank aan de bosrand heeft u achteromkijkend  
mooi uitzicht).   
 

Negeer stegelkes.  Steek boven links van het 
wegkruis de doorgaande weg over en ga R 
(blauw) over het graspad met rechts van u de 
haag/doorgaande weg en even verder de mooi 
gerestaureerde kloostermuur met muurkruis.  
 

(Als u hier aan de doorgaande weg 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. Negeer smalle 
asfaltweg links omhoog (Maastrichterweg) en 
loop RD over het dalende fietspad/tegelpad. 
Steek beneden bij groot wegkruis (1994) de 
voorrangsweg en loop RD. Negeer meteen zijweg 
links omlaag richting boerderij en loop RD (loop 
links van de weg) over het fietspad/doorgaande 
weg. Na 200 m, voorbij links gelegen woningen, 
loopt u weer over het rechts van de weg gelegen 
verharde pad. 50 meter voorbij plaatnaambord 
“einde Hoogcruts” steekt u deze weg over en 
loopt u het mooie bungalowpark Landal Domein 
de Waufsberg binnen waar u meteen bij de 
gasterij komt, de sponsor van de wandeling, waar 
u op het leuke terras of in de sfeervol ingerichte 
zaak nog iets kunt eten of drinken. 
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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.   
 


