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Tijdens deze heuvelachtige, grensoverschrijdende en panoramische wandeling, wandelt u eerst langs de 
de rand van het Plateau van Margraten en loopt u via bospad omlaag naar de Voerstreek.  Dan loopt u door 
weilanden omhoog en heeft u weer mooi uitzicht, Vervolgens loopt u naar Noorbeek, waar u enkele fraaie 
vakwerkhuizen passeert. Vervolgens loopt u via mooie paden terug naar de brasserie met aan de 
achterkant het mooie panoramaterras.  
 

 
 
Startpunt: Brasserie Boave de Wesch, Voerenstraat 11, Noorbeek.  Tel: 06-28849817.  Geopend: Dagelijks 
vanaf 11.00 uur, dinsdag en woensdag gesloten.   
 

(Typ in navigatie: Mheerelindje 2. U rijdt van Mheer naar Noorbeek omhoog en op het hoogste punt gaat u aan de 
kruising R. U kunt parkeren op de parkeerplaats van de camping de Grensheuvel). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

5,91 km  1.25 uur  73 m  91 m 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://www.brasserieboavedewesch.nl/
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1658. NOORBEEK 5,9 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
gaat u L over de smalle asfaltweg. Negeer na  
300 m zijpad links. Vlak daarna gaat u aan de 
kruising, bij wandelknooppunt (wkp) 37, RD (36). 
U passeert na 250 m links een grenspaal van de 
gemeente Eijsden-Margraten en even verder links 
grenspaal nr. 23. U loopt nu precies over de 
grenslijn van België en Nederland.  
   

(Rechts in de verte ziet u de St Lambertuskerk (1881) 
met links daarvan het kasteel (begin 14e eeuw) in 
Mheer).   
 

Negeer (gras)pad rechts. 150 m verder gaat u bij 
wkp 36 L (39) het pad omlaag. Na 100 m voorbij 
smalle doorgang gaat u L/RD verder omlaag.  
 

(Als u hier R gaat, komt u meteen in een weiland 
waar u prachtig uitzicht heeft over het Noordal en het 
Land van Herve. Bij helder weer ziet u in de verte de 
schacht van de voormalige steenkolenmijn Blegny  
(Unesco erfgoed) met rechts daarnaast de steenberg 
van de mijn). 
 

Bij afrastering buigt het pad rechts door het bos 
omlaag.  Voorbij klaphek gaat u, bij wkp 39, R (41) 
de verharde weg omlaag en u loopt de Belgische 
Voerstreek binnen. Aan de 3-sprong bij de 
voormalige koetsierswoning van het kasteel/later 
jachtopzienerswoning (eind 19e begin 20e eeuw) 
van Kasteel Landgoed Altembrouck,  gaat u RD 
(41) over de asfalweg.  
 

(Hier ziet u links het witte vakantieverblijf de 
Molenhoeve. Dit historisch gebouw werd rond 1800 
gebouwd en had de functie van boerderij en 
watermolen. De molenactiviteiten werden rond 1910 
beëindigd. Links ziet u het kasteel Altembrouck (nu 
hotel), waarvan de oudste delen uit de 1314 
stammen). 
 

2. Na 250 m gaat u, bij zitbank en infobordje, L 
(41) via nauwe doorgang het weiland in en loop 
RD met links een meidoornhaag. Even verder 
steekt u via houten bruggetje de Noor over, een 
zijbeekje van de Voer.  Op de hoek van de 
meidoornhaag loopt u RD (iets naar links) verder 
door de weilanden omhoog.  
 

(Omhoog lopend heeft u, bijna boven bij smalle 
doorgang achteromkijkend, prachtig uitzicht op het 
Noordal en de boven gelegen Hoeve Snauwenberg).  
 

Boven, in de linker hoek van het laatste weiland,  
gaat u bij wkp 41 L (42) en volg geruime tijd het 
pad door de bosstrook. Na 600 m gaat u aan de 
omgekeerde Y-splitsing, bij zitbank en wkp 42, 
RD (53) omlaag. Beneden aan de 3-sprong gaat u 
RD (53) omhoog. Waar de veldweg bij grenspaal 
van de gemeente Eijsden-Margraten een 

stijgende smalle asfaltweg wordt, loopt u 
Nederland binnen.  Na 400 m gaat u boven, aan 
de 3-sprong bij zitbank en boomkruis, RD (53) 
omlaag.   
 

3. Na 400 m loopt u, bij bordje “bevrijding 
Noorbeek” hangend aan de muur van huisnr. 1 A, 
Noorbeek binnen. Aan de 4-sprong bij wegkruis 
gaat u L (Kempestraat).  
 

(Hier hangt bij huisnr. 6 ook een infobordje aan de 
muur. De route volgend passeert u even verder links 
het prachtige vakwerkhuis (nr. 6),  een  haakvormige 
voormalige hoeve uit de 1e helft van de 19e eeuw 
(dus 1e helft 1800)). 
 

Aan de T-splitsing, bij de mooie vakwerkhoeve 
met muurkruis, genaamd De Witte Olifant (1e helft 
19e eeuw), gaat u R (Burg Nahonstraat).  
 

(Als u hier L de doodlopende weg inloopt, komt u 
meteen bij het mooie vakwerkhuisje genaamd 
Martele Höfke (18e eeuw)).  
 

Aan de doorgaande weg, bij muurkruis, gaat u L 
(37/Wesch) omlaag. Na bijna 50 m gaat u R de 
smalle asfaltweg omhoog, die meteen boven een  
veldweg wordt.  Beneden aan de T-splitsing bij 
veldkruis, zitbank  en regenwaterbuffer “Wersch” 
gaat u L (geel-rood), via draaihekje, het pad 
omlaag.  Bij infobord “Groene Hotspot nr. 9” gaat 
u via  draaihekje RD (geel-rood) over het brede 
graspad, gelegen tussen meidoornhagen. Negeer 
voorbij zitbank draaihekje rechts. Aan de  
3-sprong gaat u L (geel-rood) het smalle pad 
langs en door de bosstrook omhoog. (Boven 
passeert u rechts wijngaard “Bergenhoezebos”).  
 

4. Steek bij infobord de steile asfaltweg over en 
loop bij zitbank en boomkruis RD het verharde 
pad, dat bijna boven, bij paardenweiland, twee 
haakse bochten maakt, omhoog.  Boven aan de 
smalle asfaltweg gaat u L. Meteen daarna aan de 
4-sprong bij zitbank, genietplekje, en wegkruis 
gaat u RD (geel-rood) de veldweg omhoog, met 
links een meidoornhaag en rechts een 
paardenweiland.   
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht o.a. op de Sint 
Brigidakerk (circa 1500) in Noorbeek).  
 

Beneden aan de 4-sprong gaat u L, de holle 
veldweg omhoog. (U verlaat geel-rood).  Steek bij 
wegkruis de doorgaande weg over en loop RD 
(Voerenweg) over de smalle asfaltweg en na 50 m 
komt u links bij Brasserie Boave de Wesch, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken. Aan de 
achterzijde is een terras met schitterend uitzicht.  

 

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.   


