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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,21 km  3 uur  75 m  141 m 

 
Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling naar de Belgische grens, wandelt u door mooie 
natuur omhoog naar het gehucht Schey. Via mooie veldweg loopt u naar het gehucht Vroelen en via 
veldwegen wandelt u naar Kattenroth, dat precies op de Belgische grens ligt.  Via  panoramisch pad daalt u 
af naar Noorbeek waar u enkele fraaie vakwerkhuizen passeert. U struint door weilanden en via leuke 
paden loopt u omhoog naar de buurtschap Terlinden. Over het Plateau van Margraten  loopt u via o.a. 
veldweg, met rondom weids uitzicht, terug naar de camping met terras.  
 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://campingwelkom.nl/
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Startadres: Camping – terras Welkom, Hoogcruts 27,  Hoogcruts – Slenaken. Tel:043-4571296.   
Parkeerplaats van de camping mag u gebruiken. Meld even dat u de wandeling gaat lopen. 
 

 
 

1547. SLENAKEN - Hoogcruts 13,2 km 

1. Vanaf de camping steekt u de doorgaande weg 
over en gaat u R over het smalle pad met rechts 
de doorgaande weg.  
 

(Na 100 m passeert u een wegkruis. Even verder, bij 
zitbank, ziet u rechts op de hoek van de  
kloostermuu,r  een gloriëtte (tuinhuisje) met torentje).  
 

Aan het einde van het pad, bij huisnr. 26, loopt u 
RD over het optische fietspad, langs de 
doorgaande weg met  rechts het geconsolideerd 
klooster Hoogcruts (1496).  
 

(Aan het begin van de 15e eeuw zag een herder hier 
een heilig kruis in de struiken. Het was zo 
indrukwekkend, dat zelfs de schapen er voor 
knielden. Op die plek werd een kapel gebouwd, die 
zich eind 15e eeuw ontwikkelde tot een klooster, dat 
Hoog Kruis oftewel Hoogcruts werd genoemd.  
 

Het klooster (1496) werd opgezet door de paters 
Sepulchrijnen en is verschillende keren 
uitgebreid/verbouwd en verwoest. In het klooster 
hebben verschillende ordes gewoond zoals de 
Franse zusters Dominicanessen, de zusters 
Clarissen, paters Franciscanen. In 1979 is het 
verwoest door brand. Het is in 2011 opgekocht door 
Stichting het Limburgs Landschap en is het 
geconsolideerd).   
 

Negeer zijweg links (Maastrichterweg) omhoog en 
volg het brede trottoir/fietspad omlaag.   
 

(Meteen daarna ziet u rechts boven de prachtig 
gerestaureerde ingang van de voormalige kapel van 
het klooster een Byzantijns kruis. In de tekst is het 
jaartal 1785 verwerkt, het bouwjaar van de kapel. 
 

Als het hek open is, dat kunt u even het 
kloosterterrein oplopen. U heeft dan ook mooi zicht 
op de grote binnenplaats van de aanpalende 
rijksmonumentale grote boerderij (18e/19e eeuw)).  
 

Beneden aan de grote kruising, bij groot 
wegkruis, steekt u voorzichtig de doorgaande 
weg over, loop RD en na 25 m gaat u L de 
inrit/asfaltweg omlaag richting boerderij.  Voor de 
boerderij gaat u R de veldweg omlaag met links 
twee grote loodsen.  Na 200 m buigt het pad 
rechts omlaag met rechts een regenwaterbuffer. 
Beneden bij uitstroom van regenwaterbuffer buigt 
het pad naar links en wordt een licht dalend 
graspad met rechts de bosrand. Na 600 m voor 
afrastering buigt het pad naar links. Na 50 m gaat 
u aan de 3-sprong RD, het pad gelegen  tussen 
afrastering, verder omhoog, dat  na 100 m een 
stijgende (holle) veldweg wordt.  Na 250 m, boven 
aan de rand van het gehucht Schey, gaat u bij 

wegkruis en infobord L de smalle asfaltweg 
omhoog.   
 

(Als u hier L door het klaphek gaat, komt u voorbij 
insectenhotel bij picknickbank en de 34 m diepe 
waterput met aan de rechterkant het draaiwiel.  
De waterput hoorde bij een grote boerderij (Laathof), 
die reeds in 1144 in een document werd genoemd). 

 

Na 400 m, aan de kruising bij volgend wegkruis 
gaat u R (geel-rood)  de smalle asfaltweg omlaag, 
die beneden bij regenwaterbuffer een stijgende 
veldweg wordt.   
 

2. Na 800 m gaat u aan de 3-sprong, bij 
boomkruisje, RD (Schimmelliggerweg) met rechts 
het sportcomplex van voetbalclub Slenaken 
Noorbeek Combinatie ‘14.  Aan de 3-sprong, bij 
hoge gsm-mast, gaat u L omhoog en meteen 
daarna aan de rand van Noorbeek gaat u L 
(Vroelenstraat) de smalle asfaltweg omhoog.  Na 
300 m gaat u in het gehucht Vroelen, bij de hoeve   
(huisnr. 27) met Mariabeeldje boven poort, schuin 
R de smalle asfaltweg omlaag die meteen bij 
wegkruis naar rechts buigt. Voorbij mooi 
vakwerkhuis  gaat u aan de Y-splitsing bij zitbank 
en de rechts gelegen waterput L. Vlak daarna aan 
de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD omhoog.  
Na 150 m, voorbij wegkruis en bord “Einde 
bebouwde kom Vroelen”, wordt de stijgende 
smalle asfaltweg een stijgende verharde veldweg.  
Negeer meteen bij veldkruis type vliegermodel 
hol pad links omhoog en volg RD verder de 
stijgende verharde veldweg. 
 

(Na 300 m passeert u boven een zitbank, met 
prachtig uitzicht over het 5-sterren landschap Zuid-
Limburg. Wie sjoen os Limburg is….).  
 

Beneden aan de T-splitsing bij wandelknooppunt 
(wkp) 52 en veldkruis gaat u L (51) de veldweg 
omhoog.  
 

3. Boven aan de T-splitsing bij zitbank, stenen 
wegkruis  en wkp 51 gaat u R (50/Kattenroth) over 
de smalle betonplatenweg en negeer meteen 
veldweg links omlaag.   
 

(Hier bij zitbank ziet u voor u in de verte het 
Belgische plaatsje Sint-Pieters-Voeren. U loopt hier 
precies over de grenslijn met België.   
 

De route volgend ziet u 100 m verder rechts in de 
verte  o.a. de kerk en het kasteel in Mheer).  
 

Na bijna 400 m, bij klaphekje en wkp 50, gaat u 
RD (43) en u passeert  grenspaal no. 22 en het 
grote witte huis, de voormalige Hoeve Kattenrot 
(1727). 

tel:043-4571296
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Negeer, bij picknickbank, zijpad rechts en loop  
verder RD (43).  500 m verder, 30 m voorbij links 
staand ijzeren draaihekje, gaat u bij ijzeren 
hekken R over de veldweg met links de bosrand 
en rechts grasland. (U verlaat 43).   
Na 300 m bij grenssteen, veldkruis, beuk en 
zitbank/genietplekje loopt u Nederland binnen en 
volg RD de (holle) veldweg, met fraai uitzicht 
omlaag. Na 800 m beneden aan de T-splitsing bij 
boomkruis en zitbank gaat u R de smalle 
asfaltweg omlaag en na ruim 300 m loopt u 
Noorbeek binnen.  
 

(Als u Noorbeek binnenloopt, hangt aan het eerste 
huis links (nr. 1 A) een infobordje aan de muur over 
de bevrijding van Noorbeek, die als eerste gemeente 
van Nederland op 12 sept. 1944 bevrijd werd).  
 

Aan de kruising, bij wkp 53 en wegkruis, gaat u L 
(37//Kempestraat).  
 

(Als u hier RD loopt, komt u op het pleintje (d’r Plei) 
bij de St. Brigidakerk (circa 1500) en de St. 
Brigidakapel (1772)).  
De route volgend passeert u links een prachtig 
vakwerkhuis (nr. 6),  een  haakvormige voormalige 
hoeve uit de 1e  helft van 1800).  
 

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

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

Aan de doorgaande weg bij muurkruis gaat u L 
(37//Wesch) omlaag. 
 

4. Na 50 m gaat u tegenover huisnr. 14 R de 
smalle asfaltweg omhoog die vlak daarna boven 
een dalende veldweg, gelegen tussen 
meidoornhagen, wordt. Beneden aan de  
T-splitsing bij veldkruis, regenwaterbuffer 
“Wesch” en zitbank, gaat u L (geel-rood) via 
draaihekje het pad omlaag.   
 

(Als u wilt pauzeren, ga hier dan R omhoog. Boven 
aan de doorgaande weg gaat u L en u komt meteen   
rechts bij herberg Brigida en even verder links bij  
Eetcafé Tinus, met het mooie achterterras).    
 

Bij infobord “Groene Hotspot nr. 9” gaat u via  
draaihekje RD (geel-rood) over het graspad 
gelegen tussen meidoornhagen. Na bijna 50 m 
vlak voorbij zitbank, gaat u R via 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 T-splitsing gaat u L de 
asfaltweg omhoog, die na 100 m naar rechts  
buigt. 25 m na de bocht gaat u bij bordje “geen 
fietsen”  R over het brede graspad met rechts een 
meidoornhaag.  Negeer zijpaden.  
 

(U loopt hier door het natuurgebied de Waufsberg, 
een aangeplant natuurgebied).   
 

Aan de T-splitsing gaat u L het bospad omhoog.  
Boven, bij ijzeren hek, gaat u R over de licht 
stijgende asfaltweg met rondom mooi uitzicht o. a  
rechts op de luxe vakantiehuizen op het 
bungalowpark Landal Domein de Waufsberg. 
Negeer na 400 m veldweg links. (Links ziet u de 
Gerlachuskerk (1878) in Banholt).  Na 100 m loopt u 
bij zitbank de buurtschap Terlinden binnen. Aan 
de T-splitsing, bij Mariakapel en herdenkingskruis 
“100 jaar jonkheid Terlinden 1883-1983”, gaat u R.  
Voorbij vakwerkwoning gaat u aan de 
doorgaande weg R het tweerichtingsfietspad 
omlaag. Meteen daarna gaat u L over de 
doodlopende veldweg, met rechts een schuur.    
Volg nu geruime tijd de veldweg, die na 700 m bij 
hoogspanningskast rechts omhoog buigt.   
 

(U loopt hier over het Plateau van Margraten met 
rondom weids uitzicht.  
Na 1,3 km, waar de veldweg/graspad tussen een 
lange meidoornhaag doorloopt, ziet u links een 
wilduitkijkhut).   
 

Na 1,5 km gaat u, bij bordje “Opengesteld”,  L het 
paadje omlaag met rechts afrastering van 
hoogstamboomgaard  en links een akker.  
 

(Hier ziet u voor u op de hoek van de kloostermuur  
weer de gloriëtte met torentje).  
 

Aan het einde van het paadje gaat u R via 
draaihekje de boomgaard in, die u RD oversteekt. 
Bij twee draaihekjes steekt u de veldweg/pad over 
en loopt u RD door het weiland omhoog met links 
de bosrand.  (Rechts ziet u de camping).  
 

6. Waar de bosrand naar links buigt, steekt u RD 
het hier smalle weiland over en via draaihekje 
loopt u RD het smalle bospad omhoog.  Boven 
voorbij draaihekje volgt u RD het pad met links  
wijndomein Guillaume. Voorbij draaihekje en 
zitbank, met mooi uitzicht, steekt u voorzichtig 
via trapje de doorgaande weg (helling de 
Piemert/max 12%) over, loop het trapje omhoog en 
ga R het smalle pad omhoog met rechts de 
doorgaande weg.  Negeer draaihekje links. 50 m 
verder steekt u R de doorgaande weg over. U 
komt weer bij Camping Welkom, de sponsor van 
deze wandeling, waar u binnen  of op het terras 
nog iets kunt eten of drinken. Men verneemt 
graag wat u van de wandeling vindt.

 

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.   


