Routebeschrijving Noorbeek – Gulpen
Link naar de route op Afstand Meten: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3203544.
1)
NOORBEEK
Stap uit op bushalte Wesch, aan de noordkant van Noorbeek. Loop vanaf de bushalte even naar het oosten,
dan LA, Bergenhuizen. Bij bocht naar R voetpad scherp RA. Met bocht naar L, even verder RA, dan LA. Pad
volgen tot T-kruising van paden, daar LA. Bij volgende T RA. Tilleginsterweg volgen tot Kutersteenweg, daar
LA. Weg volgen tot Terlinden. Bij T met grotere straat RA. Straat komt uit op Provinciale weg. Deze
oversteken en pad nemen. Na + ¾ km pad RA. Al snel pad LA. Pad met hier en daar grote kuilen volgen tot
kort voor de weg Beutenaken, daar RA. Bij kruising van paden LA, op weg Beutenaken RA. Voorbij huisnr. 2
pad LA, Gulp oversteken en RA volgen. Na + ½ km keuze tussen Gulp blijven volgen tot dorp Slenaken, of
pad LA, omhoog naar de bosrand, in het bos RA en doorlopen tot het dorp. Vlak voor de weg eventueel nog
even LA om Maria te zien.

2)
SLENAKEN
Aangekomen bij de weg door het dorp RA, Heijenratherweg, langs bushalte. Deze volgen tot vlak bij de
kerk, daar LA, Grensweg. Tegenover hotel De Zevende Heerlijkheid RA, Planckerweg. Weg wordt pad. Pad
volgen tot kruisende paden (met wegkruis) en daar LA. Pad komt langs grenspaal en wordt weg,
Nuroperveld. Bij Nurop LA, bij splitsing rechtse weg aan houden, I Gen Treut.

3)
NUROP
Weg wordt pad, kruist (tegelijk met voorde) de Gulp. Pad kronkelt eerst, maakt dan een bocht naar L en
gaat omhoog tot asfaltweg. RA, voorbij weg weer RA. Pad komt al snel uit op weg, Gieveldstraat. Weg

volgen tot weg/pad LA. Pad volgt al snel de bosrand van de Teuvenerberg. Ter hoogte van het kasteel van
Sinnich (rechts) pad omhoog LA, of nog even doorlopen, bij weg RA tot de oprijlaan van het kasteel.
Vandaar terug naar het pad, vanaf deze kant RA. Steil pad volgen tot kruising van paden, daar RA. Bij
volgende kruising van paden LA. Eerst door bos, later langs bosrand, met rechts uitzicht op kasteel
Beusdael. Links in het bos is nog een kleine groeve. Voor het bos ophoudt pad LA. Pad kronkelt, bosrand
blijven volgen. Voorbij een kleine open plek in het bos links pad RA. Bij kruising pad LA.

4)
EPEN
Pad komt uit op de Julianastraat (Epen), vlak bij bushalte. Kort na elkaar RA, LA, RA, pad + evenwijdig aan
de Julianastraat. Voorbij huizen pad scherp LA. Pad rechtdoor tot Schweibergerweg. Daar LA. Voor huis nr.
82 RA, Prems. Verderop even door bos, daar RA, Oude Bisserweg. Weg volgen tot Bissen, daar LA,
Krevelslookweg. Pad passeert golfterrein, met aan linkerhand het clubhuis. Bij T RA, Aubelsweg.
Bij bosrand LA, Lookerplei. Voorbij de vijver links pad RA, langs bosrand. Pad ruim een km. volgen, voorbij
bos, daar pad RA naar andere bosrand, daar LA. Wagelerbosweg volgen tot asfaltweg, Hommerigerweg.
Daar LA. Al snel pad RA. Na + 150 meter pad door het land, richting Mariamonument op de Gulperberg. LA
langs het monument, bij Gulperbergweg weer LA. Aan de rechterkant van de weg gaat een pad naar
beneden. Pad komt uit op weg, vervolgens op de burgemeester Teheuxweg. Daar RA, en dan is er al snel
het busstation.

