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Tijdens deze heuvelachtige, grensoverschrijdende en zeer panoramische wandeling wandelt u eerst via 
klaphekjes door weilanden en dan over rustige weggetjes naar de Belgische grens. U loopt een steil 
bospaadje af en beneden komt u in Sint-Martensvoeren. Dan wandelt u langs het Veursdal naar de 
buurtschap Krindaal.  U loopt geruime tijd over een panoramisch pad en dan loopt u door en langs de 
bosrand omhoog.  Via weilanden loopt u naar de buurtschap De Plank, hier passeert u café ‘t Boerenhof. 
Het laatste stuk wandelt u over het plateau met mooi uitzicht op Slenaken. Neem genoeg drinken mee. Aan 
het eind is een prachtig panoramaterras. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,80 km  3 uur  121 m  184 m 
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Startadres: Parkeerplaats Eetcafé De Plank,  Schilberg 22,  Noorbeek  (Schilberg). 

 

 
 

1046. Noorbeek (Schilberg) 12,8 km 
 

1. Staande met uw rug naar het restaurant gaat u 
vanaf de aan de zijkant gelegen parkeerplaats L 
(zwart) de smalle asfaltweg omlaag. Beneden aan 
de 3-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u RD 
(zwart).  Let op!  Na 80 m gaat u L via het klaphek 
het weiland in en loop dan RD (zwart) door het 
weiland omhoog met links van u de haag/hoog 
struikgewas later afrastering. Ga boven door het 
klaphek en ga dan meteen R (zwart) met rechts 
van u afrastering even verder haag. Via volgend  
klaphek loopt u het volgend weiland binnen en ga 
dan meteen L (zwart) met links van u afrastering.  
Aan het eind van het lange weiland gaat u door 
het klaphek en ga dan R (zwart/68/Schilberg) over 
de smalle asfaltweg met rechts van u Nederlands 
en links van u Belgisch grondgebied. Aan de 3-
sprong gaat u R (rood) omlaag.  Na 400 m gaat u 
aan de volgende 3-sprong bij zitbank en wegkruis 
L (rood) met rechts mooi uitzicht o.a. op de St. 
Gerlachuskerk in Banholt. Na 700 m gaat u boven 
in het gehucht Vroelen aan de 3-sprong bij 
muurkruis, hoeve de Pleij en zitbank L (geel).  
 

2.  Let op! Waar de weg naar links buigt, gaat u bij 
ijzeren hek R (geel) door het draaihekje en loop 
RD door het weiland met rechts van u afrastering.  
(Beneden voor u ziet u St. Brigidakerk in Noorbeek). 
Via volgende draaihekje verlaat u het weiland en 
loop dan RD (geel) het holle pad omlaag waarin 
een grote dassenburcht ligt. Beneden aan de 3-
sprong bij wegkruis type vliegermodel gaat u L 
(geel) de verharde veldweg omhoog.  
 

(Rechts ziet u hier woningen in de buurtschap 
Vroelen. Boven passeert u een zitbank waar u weer 
mooi uitzicht heeft).  
 

Aan de T-splitsing bij veldkruis en 
wandelknooppunt 52  (wkp) gaat u L (51).  Boven 
bij stenen wegkruis, zitbank en wkp 51 gaat u R 
(50/Katten Roth)  over de betonplatenweg. Meteen 
daarna gaat u L (wit-rood/gele cirkel) de veldweg 
omlaag.  (U loopt hier de Belgische grens over). Bij 
ingang weiland loopt u RD (wit-rood) het holle 
paadje door de bosrand omlaag. Aan de 4-sprong 
gaat u RD (wit-rood)  verder omlaag.  
 

(Even verder heeft u links prachtig uitzicht over de 
Voerstreek. Beneden ziet u de schietpaal met 
kogelvanger van schutterij    St. Martinus (1750)).  
 

Aan de asfaltweg gaat  RD omlaag en u loopt Sint 
- Martens- Voeren binnen.  
 

(Bijna benden ziet u voor u een gedeelte van het  251 
m lange en 20 m hoge spoorwegviaduct, dat   tijdens 
de Eerste Wereldoorlog aangelegd werd door o.a. 
Russische krijgsgevangenen. Op het gedeelte tussen 
Aken en Visé ligt geen enkele gelijkvloerse kruising 
met wegen).  
 

Beneden aan de 4-sprong de gedenksteen aan 
brigadier Lescrenier gaat u L.  
 

(De brigadier maakte deel uit van een patrouille van 
het zuidelijker gelegen  (5 km) verdedigingsfort van 
Aubin-Neufchâteau, dat deel uitmaakte van de 
fortengordel rond Luik. De patrouille (3 personen) 
botste in het boven gelegen gehucht Kattenrot, dat 
op de grens van België en Nederland ligt,  op de 
eerste dag  van de Tweede Wereldoorlog (10 mei 
1940) op een Duitse eenheid. De brigadier bood 
weerstand en sneuvelde. Hij is dus niet hier 
gesneuveld).  
 

3. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R en via 
brug steekt u de Veurs over.  
 

(Als u meteen na de brug rechts door het ijzeren hek 
gaat, dan komt u op het kerkhof waar vele oude 
graven staan. Meteen rechts na het hek ligt de 
zeskoppige bemanning van de Wellington R1524 van 
149 Sqn. van de  Royal Air Force begraven. Het 
toestel stortte op 5 aug. 1941 neer bij de Planck. Bij 
dit collectief graf staat een foto van deze militairen. 
Via het infobordje bij de ingang van de oude St. 
Martinuskerk komt u meer te weten over de 
geschiedenis van de kerk).  
 

Tegenover de hoofdingang van het kerkhof/kerk 
met onder de kerkklok het jaartal 1650 gaat u L (’t 
Hof) omhoog.  Aan de  doorgaande weg gaat u L 
omhoog. Negeer  zijweg links 
(Kastanjeboomstraat). Aan de 3-sprong bij Heilig 
Hartbeeld (1926) gaat u RD (Stationsstraat) over 
de licht stijgende doodlopende weg. De asfaltweg 
wordt een veldweg en later een smal pad, dat u  
RD (66) volgt.   
 

(U loopt nu parallel aan de goederenspoorlijn 
genaamd Montzenlijn, die het Duitse Ruhrgebied en 
de Antwerpense haven verbindt. Links heeft u mooi 
uitzicht over het Veursdal).  

http://www.deplanknoorbeek.nl/
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Na 1 km gaat u aan de asfaltweg bij het 
spoorwegviaduct L (66/Krindaal) omhoog. Meteen 
daarna steekt u het Veurs beekje over.  Negeer bij 
(wkp 66) zijweg links omhoog en loop RD (65) 
verder omhoog door de buurtschap Krindal. 
 

4. Na 400 m gaat u bij het laatste rechts gelegen 
huis (nr. 18) R (65) het pad omhoog.  
 

(Tegenover dit huis staat aan de doorgaande weg in 
de graft een Mariakapelletje)  
 

Volg nu 1 km dit mooie pad.  
 

(De route volgend heeft u omhoog lopend 
achteromkijkend mooi uitzicht op de wijngaard 
Crindael van het wijndomein De Planck.  
 

Boven bij zitbank, een genietplekje na 7,3 km heeft u 
mooi uitzicht over het Veursdal. In de verte ziet u de 
grote mergelgroeve in het Belgische Haccourt/Visé).  
 

Aan de T-splitsing bij wkp 65 gaat u L (74) 
omhoog.  
 

(Mogelijk hoort u hier plotseling het geluid van een 
goederentrein. Deze trein komt hier vlakbij uit een 
2130 m lange tunnel, die bestaat uit twee 
tunnelbuizen die op 18 m van elkaar liggen. De 
tunnel is in de Eerste Wereldoorlog in 6 maanden tijd 
aangelegd met een inzet van ruim 12.000 man, 
waaronder 8000 Belgische arbeiders en 2000 
Russische krijgsgevangenen. In december 1917 
werd de tunnel in gebruik genomen. De tunnel maakt 
deel uit van de Montzenroute).  
 

Aan de  T-splitsing bij afsluitboom in de bosrand 
gaat u bij wkp 74 L (73) door en langs de bosrand 
met even verder links weer mooi uitzicht. Boven 
bij witte woning met het prachtige uitzicht gaat u 
R (73) de asfaltweg omhoog. (Hier staat aan de 
asfaltweg een zitbank, een mooie uitpufplek). Na 40 
m gaat u bij wkp 73 L (72) over het (gras)pad met 
rechts een woning.   
 

(Hier bij deze woning “’t Voerboertje” staat een  ijs 
automaat). 
 

Loop dan RD over het (gras) pad gelegen tussen 
akkers. 
 

(Na 200 m ziet u rechts in de verte de 133 m hoge tv-
toren in het Aachemer Wald). 
 

Na 300 m loopt via klaphekje het weiland in dat u 
schuin L (72) oversteek. Bij draaihekje  verlaat u 
het weiland en volgt u RD (72) het 
graspad/veldweg met rechts afrastering weiland.  
Voorbij de Vlaamstalige basisschool Sint-Jozef 
gaat u aan de doorgaande weg bij wkp 72 in de 
buurtschap De Planck R (71). Negeer meteen bij 
muurkruis zijweg links. 

5. Aan de T-splitsing bij het voormalig 
douanekantoor de Planck  (nr. 42)) en wkp 71 gaat 
u L (70/Schilberg) en vlak daarna loopt u bij 
grenspaal no.19 Nederland weer binnen. Na 100 
m passeert rechts wijndomein de Planck met de 
zuidelijkst gelegen wijngaard van Nederland.  
 

(Onder het wijndomein (nr. 25) ligt een 400 m² kelder 
waar de wijn gemaakt en opgeslagen wordt).  
 

Meteen daarna gaat u bij es en wegkruis R 
(70/Planckerweg) de veldweg omlaag met rechts  
achter de  haag een  grote wijngaard. Volg nu 
geruime tijd RD de veldweg.    
 

(250 m verder  passeert een houten hek waaraan 
een infobordje hangt met meer info over het 
wijndomein.  
 

Na 700 m, einde laagstamboomgaard heeft u voor u  
mooi uitzicht over het Gulpdal. Voor u in de verte ziet 
u boven een hooggelegen hotel in de buurtschap 
Heijenrath, de plaats waar de hoogst gelegen hotels 
van Nederland staan. Beneden  ziet u voor u weer de 
kerk in Teuven).   
 

Aan de 4-sprong (knooppunt van deze wandeling) 
bij veldkruis, zitbank (prachtig uitzicht), wegwijzer 
en wkp 70 gaat u L (69) de veldweg omhoog  
richting Schilberg met rechts mooi uitzicht. 
 

(Omhoog lopend passeert u na 250 m bij 
boomkruisje een zitbank, een genietplekje).  
 

Na 500 m wordt boven in de buurtschap 
Schilberg de veldweg een asfaltweg. Aan de 4-
sprong bij de met mergelstenen gebouwde St. 
Jozefkapel (1946) met het hoge torentje, wkp 69, 
wegkruis, waterput en wegwijzer gaat u R richting 
Slenaken. U passeert B&B Home en 100 m verder 
gaat u omlaag lopend L (geel-rood)  over het 
smalle pad met rechts de afrastering.    
 

(Na 250 m passeert u bij laagstamboomgaard twee 
zitbanken, genietplekjes).  
 

Na 400 gaat u aan de T-splitsing bij boomkruisje   
L (blauw) over de licht stijgende veldweg. Aan de 
smalle asfaltweg gaat u R (blauw/geel-rood). Aan 
de 3-sprong bij wegkruis en boomkruis gaat u L 
(Biesweg/zwart).   Steek de voorrangsweg over en 
ga L het fietspad omhoog. Na 80 m komt u weer 
bij de sponsor van deze wandeling, waar u 
binnen of op het achterterras prachtig uitzicht 
heeft en waar u nog iets kunt eten of drinken o.a. 
het heerlijk broodje Noorbeeks gehakt. De 
uitbater verneemt graag wat u van de wandeling 
vond. 
  

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.   

 

 

 


