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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische grenswandeling door de Voerstreek loopt u via een veldweg 
omhoog en dan wandelt u naar de Belgische/Nederlandse buurtschap Ulvend. Dan volgt u een 
panoramisch pad omlaag met prachtige uitzichten naar het dorp Sint-Martensvoeren.  Dan loopt u steil via 
het bos omhoog naar een mooi plateau en volg u een panoramische veldweg terug naar Noorbeek. Hier 
passeert u enkele fraaie vakwerkhuizen en via een verrassend paadje loopt u  terug naar eetcafé Tinus met 
o.a. een het fijne tuinterras.  TIP: Als u de steile klim aan het begin wilt doen start dan de wandeling bij het 
Veltmanshuis., Kwinten 3 in Sint-Martensvoeren en dan kunt u fijn pauzeren bij café Tinus. Start dan bij 
^^^^ in punt 3. 
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Startadres: Café Tinus, Bovenstraat 9,  Noorbeek. (Dag. Open vanaf 11.00 uur, maandag gesloten). 
(U mag in de straat parkeren.  In de Sint-Maartensweg is een openbare parkeerplaats). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,99 km  2.20 uur  108 m  173 m 
 

 
 

1002. Noorbeek 9 km 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u R. Negeer 
zijweg links omhoog. Bij bijzonder tuinkruis gaat 
u L (Sint-Maartensweg). Aan de 3-sprong gaat u  
R (Burg. Bogmanplein). Vlak daarna aan de grote 
parkeerplaats gaat u L. Voorbij zitbank en bij 
fietsenrek loopt u RD de klinkerweg omhoog. Aan 
de T-splitsing gaat u R de asfaltweg omhoog. 
Negeer zijweg rechts (’t Höfke).  
 

2. Boven aan de T-splitsing bij zitbanken gaat u L 
(Kleine Heugdeweg) de smalle asfaltweg, die 
voorbij boerderij een verharde veldweg wordt, 
omhoog.  
 

(Een eind verder passeert u een zitbank, waar 
tegenover in  wijngaard Op gen Heugde een wijnpers 
staat).  
 

Bijna boven aan de 3-sprong bij veldkruis, einde 
wijngaard, groot infobord en zitbank gaat u L 
(geel).  (Hier heeft u mooi uitzicht o.a. over het 
Noordal). Aan de volgende 3-sprong bij veldkruis 
gaat u L (geel) omhoog.  
 

(Even verder staat een zitbank. Hier heeft u weer 
schitterend uitzicht o.a. in de verte links op de St. 
Lambertuskerk (1881) in Mheer en voor u op de St. 
Gerlachuskerk (1876) in Banholt).  
 

100 m voor de eerste woningen van de 
buurtschap Vroelen gaat u aan de 3-sprong bij 
veldkruis type vliegermodel R het holle pad 
omhoog. Via draaihekje (stegelke) loopt u boven 
een weiland binnen, dat u RD oversteekt met 
links afrastering/haag. Aan de smalle asfaltweg 
gaat u R. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u L 
(zwart) en u loopt het gehucht Ulvend binnen.  
 

(Een gedeelte van dit gehucht ligt op Belgisch en een 
gedeelte op Nederlands grondgebied).  
 

Aan de ongelijke 4-sprong bij wandelknooppunt 
(wkp) 68, grenspaal no. 21, muurkruis en 
Mariakapelletje gaat u RD (67) richting de Planck. 
Aan de Y-splitsing gaat u R (67) over de verharde 
weg, die na  boerderij een veldweg/graspad 
wordt.  
 

(Even verder heeft u rechts weer prachtig uitzicht).  
 

Negeer inrit naar melkveebedrijf en loop RD (67) 
over de asfaltweg.  Aan de 4-sprong in het  

gehucht Eiken gaat u bij wkp 67, zitbank, 
wegkruis en bij de met silex (vuursteen) 
gebouwde woning met boven Mariabeeldje een  
ingemetseld heksenkruis R (54) over de veldweg. 
De veldweg met rondom mooi uitzicht, wordt een 
dalende veldweg en later een dalend bospad.   
 

3. Beneden gaat u L (54) over de asfaltweg. 
Meteen daarna gaat u  bij zitbank en Maria 
kapelletje aan boom gaat u L (54) over de 
veldweg.  
 

(Na veel regenval kan het mooie holle pad waardoor 
u een eind verder loopt, erg nat zijn. Wilt u niet over 
dit “bronnetjes pad” lopen, ga dan hier L de asfaltweg 
omlaag. Negeer bij zitbank zijpad links. Ga dan 
verder bij **** in dit punt).  
 

Een eind verder wordt de veldweg een mooi 
dalend hol pad waarin enkele bronnetjes 
ontspringen. Negeer zijpad links omhoog. Bijna 
beneden aan de T-splitsing gaat u R (54) verder 
omlaag en u passeert rechts een waterbron.  Aan 
de asfaltweg in Sint-Maartensvoeren gaat u L (54) 
omlaag.  **** Negeer bij  wkp 54 doodlopende weg 
links en loop RD (48).  
 

(Even verder stroomt links van de weg het beekje de 
Veurs.  
 

^^^^ Waar asfaltweg een klinkerweg wordt passeert 
u rechts het grote Veltmanshuis. Pastoor Veltmans 
was een voorman in de strijd voor het behoud van 
het Nederlandstalig karakter van de Voerstreek. Het 
Veltmanshuis is een kapittelhuis uit de eerste helft 
van de 18de eeuw. Tot 1971 deed het dienst als 
pastorie. Nu is het een Cultureel Centrum van de 
Vlaamse Gemeenschap).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank en bruggetje gaat u R 
(Komberg/48) met links van u de St. Martinuskerk 
en het beekje de Veurs, dat hier vlakbij in de Voer 
stroomt.  
 

(Als u aan deze 3-sprong RD (Kerkstraat) gaat, dan 
kunt een bezoekje brengen aan de oude St. 
Martinuskerk (zie infobordje naast toegangsdeur.   
 

Op het kerkhof (zijkant) met de vele oude grafstenen 
ligt ook de zeskoppige bemanning van de Wellington 
R1524 van 149 Sqn. van de  Royal Air Force 
begraven.  
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Het toestel stortte op 5 aug. 1941 neer bij de Planck. 
Het toestel  was opgestegen in Mildenhall (GB) en 
was op weg voor een operatie in Mannheim (D). Het 
was de eerste bemanning die door de zgn. 
nachtjagers van Sint-Truiden werd neergehaald. De 
Duitse nachtjagers opereerden vanaf het vliegveld  
Brustem bij Sint Truiden. Bij dit collectief graf staat 
een foto van deze militairen. Achter dit graf staat een 
oud grafkruis uit de 16e eeuw. De kerk en omgeving 
is beschermd monument en dorpsgezicht).  
 

Aan de 4-sprong bij gedenksteen gaat u R de 
smalle asfaltweg omhoog.  
 

(De gedenksteen herinnert aan brigadier Lescrenier. 
Hij maakte deel uit van een patrouille van het 
nabijgelegen (5 km) fort van Aubin, die in het boven 
gelegen gehucht Kattenrot op de eerste dag van de 
oorlog op een Duitse eenheid botste).   
 

Waar de asfaltweg boven naar rechts buigt, gaat 
u RD (wit-rood) het smalle holle bospad omhoog.  
 

(Rechts ziet u hier aan de asfaltweg de schietbomen 
met kogelvanger van schutterij St-Martinus (1662)).   
 

Na 100 m loopt u bij weiland RD verder omhoog.  
 

(Hier bij weiland heeft u prachtig uitzicht over de 
Voerstreek).  
 

4. Aan de 4-sprong loopt u RD (gele cirkel/wit-
rood) verder omhoog. Bijna boven gaat u RD (wit-
rood) de veldweg omhoog. Boven aan de T-
splitsing gaat u R (51/Kattenroth) over de 
betonweg. (U wandelt hier even over de grenslijn 
van Nederland en België). Vlak daarna aan de 3-
sprong bij zitbank, wkp 51 en stenen wegkruis 
gaat u L (52) de veldweg omlaag. 
 

(Meteen voor u in de verte ziet u o.a. de kerk en het 
kasteel in Mheer. U loopt nu weer op Nederlands 
grondgebied).  
Aan de 3-sprong bij wkp 52 en veldkruis loopt u 
RD (53). Aan de volgende 3-sprong bij wijngaard 
Op gen Heugde, zitbank, groot infobord en 
veldkruis gaat u L (53) de (holle) verharde 
veldweg omlaag, die u geruime tijd RD volgt. 
Negeer na 600 m men draaihekje rechts. Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij veldkruis loopt u RD 
en u loopt Noorbeek binnen. Beneden aan de 
kruising bij wkp 53 en wegkruis gaat u RD 
(37//Kempestraat).  
 

(U passeert links een prachtig vakwerkhuis (nr. 6),  
een  haakvormige voormalige hoeve uit de 1e  helft 
van 1800).  
 

Aan de T-splitsing bij muurkruis en de prachtige 
vakwerkhoeve De Witte Olifant (1e helft van 1800) 
gaat u R (Burg. Nahonstraat).   
 

(Hier ligt aan de doodlopende weg nog een prachtig 
vakwerkhuisje genaamd Martele Höfke (18e eeuw)).  
 

Aan de volgende T-splitsing bij muurkruis gaat u 
L (37//Wesch) de voorrangsweg omlaag. 
 

5. Na 50 m gaat u tegenover huisnr. 14 R de 
smalle asfaltweg (even) steil omhoog, die boven 
een veldweg wordt. Beneden aan de T-splitsing 
bij veldkruis gaat u R over het grindpad langs de 
zitbank door de eikenlaan omhoog. Na 40 m, 5 m 
voor de  houten schutting en bij de links gelegen 
instroom van regenwaterbuffer. gaat u L het 
smalle bospad omhoog met rechts achtertuinen 
van woningen.  Na 150 m gaat u bij het grasveld R 
en u komt meteen bij eetcafé Tinus, de sponsor 
van de wandeling, waar u binnen of op het mooie 
achterterras nog iets kunt eten of drinken. 
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