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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling met twee kuitenbijters wandelt u via mooie natuur 
omlaag naar het Gulpdal, waar u door weilanden langs de Gulp naar een mooi vakwerkhuisje loopt. Dan 
loopt u via een flinke klim omhoog en dan heeft u boven bij zitbank schitterend uitzicht over het Gulpdal. 
Vervolgend loopt u langs de rand van het plateau van Eperheide en dan loopt u omlaag naar de  in het 
Gulpdal gelegen buurtschap Beutenaken. Via flinke klim loopt u weer omhoog en via een veldweg over het  
Plateau van Margraten komt u weer in Terlinden bij de Zeute Aardbei. Deze route biedt prachtige uitzichten.    
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

 
 

Startadres: De Zeute Aardbei, Provincialeweg 5a, Terlinden – Noorbeek.   U mag de parkeerplaats gebruiken. 
  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,95 km  2.10 uur  92 m  153 m 
 

 
 

704.  TERLINDEN  9 km 
 

1. Met uw rug naar de hoeve steekt u de 
doorgaande weg over en ga dan R over het 
fietspad.  
 

(Bij muurkruis  passeert u een mooie monumentale 
vakwerkhoeve (1800-1850)).  
 

Negeer bij zitbank en wegkruis zijweg links. Vlak 
daarna bij km paaltje 3,2 steekt u de 
voorrangsweg over en loopt u RD over de 
veldweg met rechts een asfalt- fietspad. (U loopt 
hier over het Plateau van Margraten). Na 600 m aan 
de 4-sprong bij veldkruis en wegwijzer loopt u RD 
richting Euverem. Let op! Waar 300 m verder 
rechts het bos begint, gaat u schuin R over het 
bospad door het “jonge” bos. Aan de 4-sprong 
loopt u RD. Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de 4-
sprong bij infobord, waar u het bos verlaat,  gaat 
u RD (rood) het pad omlaag. Via draaihekje 
(stegelke) loopt u een weiland in. Ga hier L (rood) 
en blijf boven door het weiland door de mooie 
natuur lopen met links van u de beboste graft.  . 
 

2. Voorbij de graft en bij groep eiken gaat u 
schuin R (rood). Via volgend stegelke loopt u het 
bos in en volgt u het bospad beneden door het 
hellingbos. Negeer stegelke links en volg het pad 
RD langs de bosrand. Boven bij 2 draaihekjes 
loopt u RD.  
 

(U heeft hier prachtig uitzicht. Links in de verte ziet u 
de 94 m hoge tv-mast in het Eyserbos).   
 

Volg dan RD het brede dalende graspad met mooi 
uitzicht over het Gulpdal. Beneden aan de 
doorgaande weg in het gehucht Billinghuizen 
gaat u L. Vlak daarna  gaat u R (Pesakerweg) de 
asfaltweg omlaag. Beneden steekt u via brug het 
riviertje de Gulp over.  
 

(Vóór het bruggetje staat rechts de gedenksteen ter 
herinnering aan Marc uit Weert, die hier op 26 maart 
2000 op 15 jarige leeftijd  tijdens een plaatselijke 
wielerwedstrijd noodlottig ten val kwam).  
 

Even verder steekt u via volgende brug de 
droogstaande molentak van de voormalige 
Groenendaalsmolen over. Meteen daarna, waar 
de asfaltweg naar links buigt, gaat u R 
(blauw/zwart) via draaihekje het weiland in. Blijf 

nu het pad via stegelkes en een trappenpad RD 
door de weilanden volgen met na 400 m bij 
trappenpad rechts beneden de meanderende 
Gulp.   
 

(Na 100 m ziet u rechts aan de zijkant van de witte 
boerderij het waterrad (1891) van de voormalige 
Groenendaalsmolen, die in 1871, 1891 en 1953 is 
herbouwd. De molen hoorde bij hoeve/kasteel 
Groenendaal. Rond 1312 was hier ook al een 
watermolen).  
 

3. Na 700 m gaat u aan de T-splitsing voorbij 
mooie vakantie vakwerkboerderijtje L de veldweg 
omhoog. Negeer vlak daarna bij Mariakapelletje 
en draaihekje zijpad rechts richting hoeve 
Karsveld (1819) en loop RD (rood/geel) het holle 
pad omhoog. (Doe rustig aan het is een straffe 
kuitenbijter). Na 800 m boven aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u RD (geel/blauw/geel-rood) nog 
even omhoog.  
 

(Een mooi uitpuf- genieplekje na 4,7 km met 
schitterend uitzicht over het Gulpdal. Beneden naast 
de hoeve Karsveld (1819) ziet u het  kasteeltje 
Karsveld (± 1900)).  
 

Negeer zijpad links. Aan de T-splitsing gaat u R 
(rood/blauw/geel-rood) met rechts weer mooi 
uitzicht over het Gulpdal. Aan de 3-sprong bij 
ijzeren hek gaat u L (geel-rood). Negeer zijpaden 
en volg RD (geel-rood) de bosweg boven door het 
hellingbos en 200 m verder langs het bos en 
weilanden. Negeer na 500 m bij wegwijzer zijpad 
rechts omlaag richting Waterop/Beutenaken. Aan 
de 4-sprong bij Mariakapelletje aan paal loopt u 
RD (geel-rood) over de veldweg gelegen tussen 
weilanden.  
 

(Meteen links ziet u bij de boerderij een groet ronde 
mestsilo).   
 

Negeer aan de bosrand bij afsluitboom zijpad 
links en even verder aan het einde van het 
weiland zijpad rechts en volg het brede bospad 
RD (geel-rood) omlaag.   
 

4. Aan de kruising bij zitbank, een genietplekje 
met mooi uitzicht  gaat u RD (geel-rood) verder 
omlaag.  

http://www.dezeuteaardbei.nl/
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(Links boven in de verte ziet u camping Welkom, 
gelegen nabij voormalig klooster Hoogcruts). 
 

Negeer na 100 bospad rechts en volg het steile 
holle pad omlaag. Let op! 50 m verder in de bocht 
naar links, gaat u R  (geel/zwart/groen) het 
bospad omlaag. (U verlaat hier geel-rood). Negeer 
vlak daarna bij beuk zijpad rechts omhoog en 
loop RD (zwart/groen) door het weiland omlaag. 
Beneden in het weiland gaat u R het smalle pad 
en vervolgens het trappenpad omlaag. (Links 
beneden ziet u hier de kabbelende Gulp). Beneden 
loopt u RD door het weiland met links afrastering.  
 

(100 m verder passeert u rechts de restanten van de 
voormalige cement “fabriek” Beutenaken) 
 

Bij klaphek/afrastering  loopt u weer het bos in en 
volg het bospad RD.  Aan de 3-sprong steekt u L 
(groen) via houten bruggetje de meanderende 
Gulp, een zijbeek van de Geul, over en volg het 
pad met rechts achtertuinen en links de 
meanderende beek.  Het smalle pad buigt haaks 
naar rechts en wordt en smal stijgend pad 
gelegen tussen afrastering en conifeerhaag.  
 

5. Steek in Beutenaken bij de Heilige Hartkapel 
(1929/zie infobordje) de doorgaande weg over en 
loop bij verbodsbord RD (blauw/zwart) de 
asfaltweg, die even verder een veldweg wordt, 
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD 

(blauw/groen) de holle veldweg omhoog. Na 150 
m gaat u aan de 3-sprong bij veldkruis type 
vliegermodel R (groen/blauw) de holle veldweg 
verder omhoog. Negeer zijpaden en blijf de 
veldweg, die na 400 m (bijna) boven naar rechts 
buigt, RD (groen/blauw) volgen. Na 800 m gaat u 
aan de 4-sprong L over de veldweg, die u bijna 1 
km RD volgt over het Plateau van Margraten met 
rondom weids uitzicht.  
 

(Aan het eind van de veldweg passeert u links een 
loods, waarvan het voorste gedeelte wooneenheden 
zijn, die bestemd zijn voor Oost Europese 
seizoenarbeiders).  
 

Aan de voorrangsweg gaat u L. U komt weer bij 
de Zeute Aardbei waar u binnen in de leuke 
brasserie of op het terras nog iets kunt drinken 
en eten o.a. belegde broodjes, soep en ijs. 
Bijzonder is het broodje brie met crunchy bacon 
en eigengemaakte aardbeiensiroop. Bijzonder is 
ook de zelf gemaakte secco. Een heerlijke fris, 
zoete mousserende wijn gemaakt van, hoe kan 
het ook anders, aardbeien.  In de winkel zijn maar 
liefst 12 specialiteiten op basis van aardbeien te 
krijgen zoals jam, stroop, sap, dressing, azijn, 
siroop chutney. De Zeute Aardbei is van mei t/m 
augustus dagelijks geopend vanaf 10 uur. Vanaf 
september t/m april van vrijdag t/m zondag vanaf 
10 uur. 

 

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.   

 


