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Tijdens deze panoramische wandeling wandelt u omhoog naar de buurtschap Bergenhuizen en dan loopt u 
via weilanden en langs bosranden naar Hoogcruts. Dan daalt u af naar het prachtige Gulpdal en komt u in 
Beutenaken, waar u kunt pauzeren bij ’t Koffiestulpke met het mooie tuinterras. (Zie voor openingstijden de 
website). De terugweg gaat omhoog langs de buurtschappen Terlinden en Terhorst. In Terlinden passeert u 
IJsboerderij De Zeute Aardbei.  Het laatste stuk gaat door weilanden en langs bosranden.  
 

Startpunt: Taverne In de Smidse, Dorpsstraat 29,  Mheer.  
 

Pauzeadres: ’t Koffiestulpke, Beutenaken 56, Beutenaken.  
 

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.   

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

12,13 km  3.15 uur  71 m  170 m 
 

 
 

662. MHEER - BEUTENAKEN 12,1 km 
 

1. Met uw rug naar de Taverne gaat u R. Meteen 
daarna gaat u scherp R (Papenweg) omhoog. Aan 
de 3-sprong bij Mariakapelletje aan boom gaat u 
RD de doodlopende weg verder omhoog.   
 

(Hier staat links (huisnr.3) een prachtige  
vakwerkhoeve uit begin 19e eeuw. De route volgend 
passeert u bijna boven rechts 2 mooie 
vakwerkhuizen (nr. 16 en 18)).  
 

Boven aan de 3-sprong bij boerderij “hoeve 
Hackenroth” (1980) en zitbank gaat u RD 
(geel/rood/blauw) over de licht stijgende  veldweg  
Aan de 4-sprong gaat u RD (groen/blauw/geel) 
omhoog. Aan de 4-sprong bij zitbank en wegkruis 
gaat u  RD over de asfaltweg. 
 

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

Meteen daarna gaat u R (groen/blauw) via trapjes 
het pad omlaag. 
 

(De woningen, die u hier ziet, staan in de buurtschap 
Bergenhuizen).  
 

Het dalende pad maakt 2 haakse bochten. Steek 
beneden bij boomkruis en zitbank de steile 
asfaltweg over en loop RD (rood-geel) over het 
smalle pad.   
 

(Hier heeft u bij zitbank  weer mooi uitzicht op de kerk 
van Noorbeek).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (bruin/groen) over het 
bredere pad.  
 

2.  Meteen daarna, voor zitbank, gaat u L via het 
draaihekje (stegelke) het weiland in. Blijf nu 
geruime tijd beneden RD door de smalle 
weilanden lopen.  Let op!  Na   600 m, aan het 
einde van de hoogstamboomgaard en bij rechts 
staand draaihekje,  gaat u L door het weiland 
omhoog met links een meidoornhaag. Voorbij 
klaphekje loopt u RD het pad langs en door de 
bosrand omhoog. Boven aan de veldweg  bij 
infobord gaat u R met rechts Wijngaard Asberg 
en prachtig uitzicht.    
 

(Na 100 m passeert u een zitbank, een genietplekje).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank en veldkruis gaat u 
RD omlaag.    
(Bijna 100 m verder passeert u  links 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).   
 

Beneden aan de asfaltweg gaat u R omlaag. 
Meteen daarna gaat u wegkruis en bij ANWB 
wegwijzer L de doorgaande weg omhoog. Na 25 
m gaat u bij afvalbak R (bruin/zwart) door het 
klaphekje. Let op! Na 3 m gaat u R het bospaadje 
omlaag. Beneden in het weiland gaat u L met 
links de bosrand. Aan het einde van de bosrand 
bij het  stenen veldkruis met de tekst “Jacobus 
Bindels van Noorbeeck 1848" loopt u RD met 
meteen links de uitstroom van de 
regenwaterbuffer.   
 

(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).  
 

Het pad maakt een haakse bocht naar links. Aan 
de T-splitsing gaat u L omlaag met links de 
afrastering van de regenwaterbuffer. Bij bosrand 
buigt het pad naar rechts..  
 

3. Volg nu geruime tijd het brede licht stijgende 
graspad RD met links van u de bosrand en rechts 
akkers. Let op! Na 600 m bij afrastering bij de 
uitstroom van de volgende regenwaterbuffer   
gaat u L/RD en loop dan via de grote stenen langs 
de regenwaterbuffer omhoog.   
 

(U kunt hier ook het graspad, dat naar rechts buigt, 
met links de afrastering van regenwaterbuffer, blijven 
volgen. Boven bij twee loodsen gaat u L. de 
asfaltweg (inrit) omhoog. Aan het fietspad gaat u R 
en steek de doorgaande weg over en loop RD 
richting Slenaken. Ga nu verder bij **** in dit punt).   
 

Bij omgevallen boom buigt het paadje naar rechts 
en even verder buigt het bospaadje links 
omhoog. (U loopt dus niet achter de links boven 
gelegen woningen door). Boven verlaat u het bos 
en volg het graspad met links van u een weiland 
en rechts van u een beukenhaag en woning.  Aan 
de doorgaande weg gaat u R.   
 

(Als u hier het pad RD volgt met rechts de 
doorgaande weg, dan komt u na 100 m bij Gasterij 
Henri VIII (met terras) waar u kunt pauzeren).  
 

Blijf rechts van de weg lopen en loop even verder 
RD over het fietspad.  

http://www.koffiestulpke.nl/
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Aan het grote kruising bij ANWB-wegwijzer steekt 
u voorzichtig de voorrangsweg over **** en gaat u 
bij groot 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) 
en loop RD met links een muurkruis.   
 

(Hier staat links het voormalige klooster Hoogcruts 
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 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 het Limburgs 
landschap en 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.  Vlak daarna steekt u bij 
wegkruis voorzichtig de doorgaande weg over en 
loopt u links van de boerderij/camping  RD over 
de asfaltweg/veldweg, die een dalende 
veldweg/pad wordt en die u 1 km RD volgt.    
 

(Als u hier aan de doorgaande weg R omlaag gaat, 
dan komt u meteen bij Camping – terras Welkom).  
 

De route volgend zet u links op de hoek van de  
kloostermuur van het voormalig klooster Hoogcruts  
een gloriëtte (tuinhuisje) met torentje staan). 
 

Negeer draaihekjes en volg het pad RD verder 
omlaag met rechts van u de bosrand.  Aan het 
einde van de bosrand bij zitbank  met mooi 
uitzicht over het Gulpdal wordt het pad een 
dalende veldweg/graspad. Beneden aan de 4-
sprong bij Mariakapelletje en uitstroom 
regenwaterbuffer Beutenaken gaat u L (zwart) de 
veldweg omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R 
(blauw/zwart/groen) omlaag.   
 

4. Steek in de buurtschap Beutenaken de 
doorgaande weg over en loop bij H. Hartkapel (zie 
infobordje) RD (groen) via draaihekje het smalle 
voetpad, 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 (zwart) 
over het bospad met links van u 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. Aan de klinkerweg gaat u L. 
Meteen daarna aan de doorgaande weg gaat u L  
Na 50 m gaat u tegenover huisnr. 56 (vakwerkhuis 

hoofdingang ’t Koffiestulpke) bij wegkruis R 
(rood/groen) R over de klinkerweg en loop bij 
verbodsbord RD  de veldweg, die een mooie holle  
veldweg wordt, omhoog.  Na 800 m gaat u boven 
aan de kruising RD en volg deze veldweg circa 1 
km RD over het plateau van Margraten.   
 

5. Steek voorzichtig de voorrangsweg over en 
loop bij wegkruis RD (Karsvelderweg)  over de 
smalle asfaltweg.  
 

(Hier ligt meteen links aan de voorrangsweg de 
brasserie de Zeute Aardbei, een leuke pauzeplek).   
 

Aan de T-splitsing bij mooi 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). 100 m voorbij zitbank en bord 
“einde bebouwde kom” gaat u R de veldweg 
omhoog. Aan de smalle asfaltweg gaat u L en u 
passeert meteen de St. Cornelius kapel, wegkruis 
en zitbank.  
 

(Het Corneliuskapelletje is in 1959 gebouwd door de 
familie ter nagedachtenis en dankzegging aan de 
genezing van mevrouw Slenter-Schepers).  
 

Meteen daarna gaat u R (groen/geel) de veldweg 
omlaag. Na 500 m gaat u aan de 3-sprong R 
omhoog. Bij mooi vakwerkhuis loopt u de 
buurtschap Terhorst binnen.  Aan de T-splitsing 
bij zitbank en wegkruis gaat u L (geel/blauw). Aan 
het einde van de asfaltweg loopt u RD 
(groen/blauw) over het smalle pad.  6. Het pad 
buigt naar rechts en 20 m verder gaat u tegenover 
regenwaterbuffer Ter Horst L (blauw) via het 
draaihekje het weiland in.  Steek RD dit lange 
weiland over en via draaihekje komt u aan de 
asfaltweg bij wegkruis en zitbank. Loop hier RD 
(geel)  over de veldweg langs de hoge populieren.  
Negeer bospaden rechts en blijf het pad, dat na 
700 m een smaller wordt, beneden langs de 
bosrand RD (rood/blauw) volgen.  Na 1 km aan 
het eind van het pad gaat u door de nauwe 
doorgang en ga dan meteen L omhoog richting 
volgende nauwe doorgang. Volg nu het pad langs 
de haag met rechts beneden regenwaterbuffer 
“Skischans”. Het smalle pad wordt na trapje en 
bij de uitstroom van de regenwaterbuffer een 
breder pad dat u RD volgt.   
 

(Even verder heeft rechts boven mooi zicht op de 
grote voormalige pastorie (1670) en de St 
Lambertuskerk).   
 

Bij loods van  voormalig fruitbedrijf loopt u over 
het links tussen afrastering gelegen pad. Aan de 
doorgaande weg in Mheer  gaat u L en u passeert 
meteen het “Monument voor de Cramignon” 
(ovale zitbank/boom). 
 

(De liedtekst: "E sjtukske sjeenk mit mosterd op, dat 
hub v'r zoe gan." wordt gezongen tijdens het 
reien/reidans 
 

U komt bij Taverne de Smidse,  waar u binnen of 
op het terras nog iets kunt eten of drinken.  1 
 

(Voor de ingang van de taverne ligt een glazen plaat, 
waaronder een blootgelegde waterput te zien is).  


