708 TERLINDEN – Noorbeek 5,6 km
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Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u langs akkers en door weilanden naar de rand van Banholt.
De terugweg gaat over een leuk paadje naar de buurschap Terhorst en over veldwegen terug naar
Terlinden. TIP: Blijf een weekendje slapen in een mooi appartement en doe de volgende dagen nog
wandeling 709 en 704.
GPS-afstand 5600 m, looptijd 1.10 uur en hoogteverschil 40 m
Startadres: Recreatie Landgoed Terlingerhoeve, Gulperstraat 5, Terlinden – Noorbeek.
(Achter de hoeve is een parkeerplaats waar u mag parkeren. De inrit is in de Terlindenstraat.
30 meter voorbij huisnr. 2 gaat u R de inrit omhoog en parkeer links achter de loods).
.
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.
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708 TERLINDEN – Noorbeek 5,6 km
Vanaf de parkeerplaats achter de hoeve loopt
u terug naar de asfaltweg en gaat u L. Aan de
ongelijke 4-sprong bij wegwijzer, wegkruis en
muurkruis gaat u RD. Volg dan punt 1 vanaf
****.
1.
Met uw rug naar de poort van de
Terlingerhoeve gaat u R. Aan de ongelijke 4sprong bij wegwijzer, wegkruis en muurkruis
gaat u L. **** (U passeert (nr.22) een prachtige
e
vakwerkhoeve (19
eeuw)). Negeer bij
vakwerkhuis zijweg links (Karsvelderweg).
Meteen daarna aan de 3-sprong bij Mariakapel
en wegkruis “100 jaar jonkheid Terlinden
1883-1983” gaat u R (Kutersteenweg). Waar
de weg daalt en 100 m. voorbij zitbank gaat u
R (bruin) de veldweg omhoog. (Boven ziet u
schuin rechts voor u de kerk in Banholt en voor u
de kerktoren in Mheer). Aan de smalle
asfaltweg gaat u L. U passeert de St.
Corneliuskapel, een wegkruis en een zitbank.
(Het Corneliuskapelletje werd in aug. 1959 door
de pastoor van Noorbeek ingezegend ter
nagedachtenis aan de genezing van mevrouw
Slenter-Schepers. Als dank voor de genezing
bouwde de familie de kapel).
Meteen daarna gaat u de eerste veldweg R
(groen/geel) omlaag en loop verder over het
Plateau van Margraten.
2. Aan de 3-sprong gaat u L (groen/geel).
Negeer zijpad rechts en volg de veldweg RD
met rechts in de verte de kerk in Banholt.
(Een eind verder passeert u links aan deze
veldweg een wilduitkijkpost (trap met stoel)).
Aan het einde van de veldweg gaat u L en ga
dan meteen R het graspad, gelegen tussen
afrasteringen, omlaag. Ga beneden door het
draaihekje (stegelke) en ga R over het pad
met rechts van u afrastering. Een eind verder
buigt het pad naar links en u loopt dan rechts
van de afrastering. Via klaphek verlaat u dit
pad.
3. Aan de smalle asfaltweg gaat u R omlaag
en
u
passeert
regenwaterbuffer
Peerdsgracht.
(50 meter voorbij de inrit naar deze regenbuffer
passeert u bij weiland een hek van prikkeldraad
(vauwer). Hier in het hellingbos, aan de andere
kant van het weiland, is in 1857 een serieuze
poging ondernomen om kolen te winnen.
Gedreven door de zwarte goudkoorts werd er
een diepe schacht gegraven, compleet met
toren en werden er houten barakken gebouwd

voor de arbeiders. Inwoners uit Banholt en
omgeving zetten hun spaargeld om in aandelen
in de kolenwinning. Helaas ….er werden geen
kolen aangetroffen).
Aan de 4-sprong bij wegkruis en zitbank gaat
u R (blauw) via het stegelke het weiland in en
volgt u het pad schuin L door het weiland
4. Aan de veldweg gaat u L (groen).
(Hier heeft u mooi zicht op de St. Gerlachuskerk
en de St. Gerlachus den. Sinds 1881 wordt elke
Pinksterzaterdag door de Jonkheid (ongetrouwde
mannen) in een bos nabij Epen met tientallen
prachtig versierde trekpaarden de Gerlachus den
gehaald. Bij terugkomst wordt de den s’ avonds
door de getrouwde mannen met "sjtiepen" (ronde
lange houten richtpalen) recht gezet. Daarna kan
de kermis beginnen. Door het planten van de St.
Gerlachusden vragen de inwoners van Banholt
en Terhorst Gerlachus om bescherming van het
dorp).
De veldweg wordt een stijgende asfaltweg.
Aan de T-splitsing bij stenen wegkruis gaat u
R (blauw/geelgroen) de holle asfaltweg
omhoog. Neem nu het eerste brede (gras)pad
R (blauw/geel). Volg even verder via
draaihekjes het pad RD de weilanden. Aan de
asfaltweg in Banholt gaat u R (geel) en volg
het pad (oud kerkpad) omlaag langs de haag
en de greppel. Aan de waterput en Mariakapel
in het buurtschap Terhorst gaat L. (Deze
Mariakapel is in 1949 gebouwd uit dankbaarheid
dat Terhorst goed door de Tweede Wereldoorlog
was gekomen).
5. Waar de asfaltweg bij huisnr 1A links
omlaag buigt, gaat u R (blauw) omhoog. De
asfaltweg wordt even verder een onverhard
pad. Aan de asfaltweg bij zitbank en
wegkruis type vliegermodel gaat u R. Vlak
daarna gaat u L (blauw) over de veldweg.
Aan de T-splitsing gaat u R (geel/groen). Aan
de asfaltweg gaat u L. U passeert de inrit
naar de parkeerplaats. Aan de ongelijke 4sprong gaat u L terug naar recreatie
Landgoed Terlingerhoeve. (U kunt ook de
wandeling afsluiten bij de leuke brasserie “de
Zeute Aardbei” (500 m). Loop dan hier aan de 4sprong RD. Neem nu de eerste smalle weg L
(Karsvelderweg). Aan de voorrangsweg komt u
bij de leuke brasserie met terras. In de winkel
zijn maar liefst 12 specialiteiten op basis van
aardbeien te krijgen zoals jam, stroop, sap,
dressing, azijn, siroop chutney).

