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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische grenswandeling wandelt u via een jong aangeplant bos naar 
de rand van het buurtschap Terlinden. Via landwegen over het Plateau van Margraten  loopt u naar het 
buurtschap Terhorst. Via weiland en langs de bosrand komt u in Mheer waar u kunt pauzeren bij Taverne 
de Smidse. Via de Snauwenberg en het prachtige Noordal komt u het buurtschap Wesch (Noorbeek). Via 
weilanden en veldwegen loopt u terug richting Hoogcruts.  Het laatste stuk wandelt u langs een bosrand en 
via een verrassend paadje komt u weer bij de brasserie met het mooie terras. U kunt ook starten in Mheer 
bij de kerk en pauzeren bij gasterij Henri VIII.   
 
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/


  blz 2 van 3 

 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,4 km  2.15 uur  59 m  124 m 
 

Startadres: Gasterij Henri VIII,  Hoogcruts 14b,  Noorbeek. Geopend: Ma 13.00,  wo/do 16.00, vr/za/zo 11.00 
uur.  (Tegenover de brasserie bij afvalcontainers is een grote parkeerplaats). 
 

U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats tegenover de kerk in Mheer, Burg. Beckersweg 5.. Loop vanaf de 
parkeerplaats naar de kerk en ga daar L (Dorpsstraat) de doorgaande weg omlaag. Na 250 m gaat u beneden R   
(Steegstraat/blauw/21) over de doodlopende weg. Ga dan verder bij **** in punt 3. Halverwege kunt u dan 
pauzeren bij  Gasterij Henri VIII, 

 
 

1004 Noorbeek 10,4 km 
 

1. Vanaf de brasserie loopt u naar de doorgaande 
weg.  Steek de weg over en ga R over het pad 
langs de weg.  Na 350 m,  waar de doorgaande 
weg steil begint te dalen,  gaat u bij breed houten 
hek en bij bordje “Opengesteld” R over het brede 
gras- bospad. Loop bij bord “Landgoed de 
Waufsberg” RD het brede graspad omlaag. 
Beneden aan de 3-sprong bij bordje 
“Opengesteld” loopt u RD het brede graspad 
omhoog.  Boven gaat u R over de licht stijgende 
asfaltweg.  
 

(Rechts ziet u vakantiehuizen op het bungalowpark 
Landal Domein de Waufsberg waar u gestart bent. 
Voor u ziet u woningen in de buurtschap Terlinden).   
 

Na 400 m, 100 m voor de eerste woningen van de 
buurtschap Terlinden, gaat u L (bruin)  de 
veldweg omhoog.   
 

(Boven ziet u schuin rechts voor u de Gerlachuskerk 
(1878) in Banholt en voor u de kerktoren van de 
Lambertuskerk (1881) in Mheer. U loopt hier over het 
Plateau van Margraten).  
 

Aan de smalle asfaltweg gaat u L. Meteen voorbij 
kapel, wegkruis en zitbank gaat u R (groen/geel) 
de veldweg omlaag.  
 

(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). 
 

Na 500 m gaat u aan de 3-sprong L (groen/geel) 
omhoog. Na bijna 50 m gaat u R  (groen/geel) 
over het graspad gelegen tussen meidoornhagen.   
 

2.  Beneden  aan de T-splitsing in de buurtschap 
Terhorst gaat u L over het smalle pad.  
 

(Een eind verder bij zitbank heeft u rechts mooi 
uitzicht op de kerk en mei-den van Banholt.  De  
Gerlachus den, die  voor de kerk staat, wordt al sinds 
1881 op Pinksterzaterdag (rond 20 uur) geplant).  
 

Het pad buigt naar rechts en 20 m verder, 
tegenover regenwaterbuffer Ter Horst, gaat u 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 en later langs de bosrand. 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).   
 

3. Bij loods van  voormalig fruitbedrijf loopt u 
over het links tussen afrastering gelegen pad. 
Aan de doorgaande weg in Mheer gaat u R 
omhoog 
 

(Hier bevindt zich meteen links het “Monument voor 
de Cramignon” (ovale zitbank). De voetstappen 
symboliseren de dansende personen van jong tot 
oud, de bloemen zijn van het boeket van de Kapitein 
van de Jonkheid die voorop gaat in de 'rei' en rond de 
boom staat de liedtekst: "E sjtukske sjeenk mit 
mosterd op, dat hub v'r zoe gan." (een stukje ham 
met mosterd op, dat hebben we zo graag. Bij regen  
stroomt het water via de voetstappen rondom de 
boom.  
 

Even verder links ligt taverne In de Smidse waar voor 
de ingang  via een glazen plaat, een blootgelegde 
waterput te zien is). 
 

Na 50 m gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 38 L 
(Steegstraat/21).  
 

**** (U  passeert achtereen volgens bij huisnr. 12 en 
13 een mooi vakwerkhuis, bij huisnr. 15 een kruis in 
muurnis en dan passeert u de mooie 
rijksmonumentale voormalige vakwerkboerderijtjes 
t.w. de huisnrs. 19- 21 -23 allen daterend uit de 19e 
eeuw (dus uit 1800). Vervolgens passeert u een 
wegkruis). 
 

Negeer bij veldkruis type vliegermodel  rechts en 
volg de verharde weg, die hier links omlaag buigt 
en u passeert meteen bij infoborden de 
regenwaterbuffer Horstergrub.  



  blz 3 van 3 

 

Bij infobord “Uniek eeuwenoud Zuid-Limburgs 
landschap“ gaat u L (rood/blauw) de holle 
veldweg omhoog. De holle veldweg wordt boven 
een smal pad, dat twee haakse bochten maakt. 
(Achteromkijkend heeft u boven mooi uitzicht op de 
kerk en kasteel van Mheer). Volg dan het brede 
licht stijgende graspad.  Boven aan de asfaltweg 
gaat u L. (U wandelt hier precies over de grenslijn 
met België).  U passeert rechts grenspaal no. 23 
en even verder de grenspaal van de gemeente 
Eijsden – Margraten.  Aan de kruising bij wkp 37 
en wegkruis gaat u RD (53).  Let op! Na bijna 100 
m gaat u bij rood/witte paaltjes R (53) over het 
pad gelegen tussen twee hagen.  
 

(Een eindje verder heeft u omlaag lopend prachtig 
uitzicht  o.a. op de St. Brigidakerk in Noorbeek).  
 

Via  draaihekje loopt u een weiland in (Noordal). 
Loop 20 m RD omlaag en ga dan links. Meteen 
daarna gaat u rechts (53) het weiland omlaag. 
Steek dit weiland circa 50 m schuin rechts 
omlaag over richting einde graft/struikgewas. Ga 
hier L (53) en steek dit weiland schuin links over 
richting draaihekje en wandelmarkeringsbordje. 
Ga beneden door het draaihekje en volg dan het 
graspad gelegen tussen twee hagen RD (53). Het 
graspad wordt een veldweg, die u RD volgt.  
 

4. Aan de voorrangsweg in de buurt Wesch 
(Noorbeek) gaat u R (53) omlaag. U  passeert 
rechts het fraaie vakwerkhuisje “Trienche” (19e 
eeuw/nr.4). Na 50 m steekt u de Noor over en 
steek dan meteen de doorgaande weg over.  
 

(Hier staat aan de doorgaande weg rechts op het 
grasveld de schietboom met kogelvanger van 
schutterij Sint Brigida (1622, heropgericht in 1953) uit 
Noorbeek).  
 

U komt bij de Sint Brigidabron (zie infobordje) en 
enkele zitbanken.   
 

(Het heldere bronwater van de Brigidabron was de 
drinkplaats voor mens en dier. Ook werd hier de was 
(wesch) gedaan. Het bronwater werd ook in vroegere 
jaren door de priester gezegend en aan 
landbouwhuisdieren gegeven om hen van ziekte te 
vrijwaren of te genezen  
 

Hier ontspringt ook het riviertje de Noor dat in ’s 
Gravenvoeren (Vitchen)  uitmondt  in de Voer. Het is 
het enige riviertje dat noord-zuidwaarts van 
Nederland naar België stroomt).   
 

Volg nu het klinkerpad rechts omhoog langs 
huisnr. 5. Aan de asfaltweg bij groot wit wegkruis 
gaat u L omhoog en u passeert twee  prachtige 
vakwerkhuizen (nr. 7 en de hooggelegen woning nr.  
9).  Aan de 4-sprong bij boomkruis en zitbank 
gaat u R (rood-geel) over het smalle pad.  
 

(Hier heeft u bij zitbank weer mooi zicht op de 
Brigadakerk  (circa 1500) van Noorbeek).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (bruin/groen) over het 
graspad. Meteen daarna, voor zitbank, gaat u L 
via het draaihekje 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).   
 

5. Beneden aan de asfaltweg gaat u R omlaag. 
Vlak gaat u wegkruis en bij ANWB wegwijzer L 
(bruin) de voorrangsweg omhoog. Na 25 m gaat u 
R (bruin) door het klaphekje. Let op Na 3 m gaat u 
R het bospaadje omlaag. Beneden in het weiland 
gaat u meteen L met links de bosrand. Aan het 
einde van de bosrand bij stenen veldkruis met de 
tekst “Jacobus Bindels van Noorbeeck 1848" 
loopt u RD langs de afrastering.  
 

(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).  
 

U passeert meteen daarna de uitstroom van de 
regenwaterbuffer. 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.. Volg nu geruime tijd het brede licht 
stijgende graspad RD met links de bosrand en 
rechts akkers. Let op! Na 600 m aan de 
afrastering bij uitstroom van regenwaterbuffer 
“Hoogcruts” gaat u L en loop dan via de grote 
stenen langs de regenwaterbuffer omhoog.  
 

(U kunt hier ook R het smalle graspad omhoog lopen 
met links de afrastering van de regenwaterbuffer. 
Boven bij twee loodsen gaat u L. de asfaltweg (inrit) 
omhoog. Aan het fietspad gaat u L en u komt bij de 
brasserie).  
 

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. Bij 
de doorgaande weg loopt u RD over het pad met 
rechts van u de doorgaande weg. 50 m voorbij 
plaatnaambord “einde Hoogcruts” steekt u deze 
weg over en loopt u het mooie bungalowpark 
Landal Domein de Waufsberg binnen,  waar u 
meteen bij de gasterij komt, de sponsor van de 
wandeling, waar u op het leuke terras of in de 
sfeervol ingerichte zaak nog iets kunt eten of 
drinken. 

 


