232. MHEER 13,9 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Deze grensoverschrijdende wandeling met hellingen gaat over mooie paden en door weilanden naar
Noorbeek waar u kunt pauzeren bij Herberg St. Brigida of bij café D’r Pley. Dan loopt u omhoog naar het
gehucht Kattenroth en wandelt u omlaag naar kasteel Altembroek. Dan loopt via de Snauwenberg en het
Hoogbos terug naar Mheer.
Startadres: Eetcafé Quanten, Dorpstraat 3, Mheer. (Tegenover de kerk is een parkeerplaats).
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232. MHEER 13,9 km
1. Met uw rug naar de ingang het café gaat u R.
Meteen daarna aan de 3-sprong bij groot H.
Hartbeeld (1956) gaat u R (Burg. Beckersweg).
Na 50 m gaat u R (geel/rood/blauw) het bospad
omlaag langs het weiland en de bosrand.
Beneden aan de T-splitsing gaat u L (geel) langs
de bosrand van het hellingbos. Negeer bospaden
links en volg de veldweg RD. Steek aan de 5sprong bij wegkruis en zitbank de smalle
asfaltweg over en loop RD (blauw) via draaihekje
(stegelke) het weiland in. Volg het pad schuin L
door het weiland. Via stegelke verlaat u weer het
weiland en ga dan R (blauw/groen) over het pad.

(U passeert rechts het hardstenen kruisje ter
nagedachtenis van Georges Romedenne. Deze
Belgische 49 jarige landbouwer/postbode uit Olne
zag zondag 3 sept. 1944 na de vroegmis in Fléron
op de vlucht zijnde Duitse troepen, klapte in zijn
handen en riep
“Vive la Belgique”. Hij werd
gevangen genomen, afgevoerd en meegenomen
naar Noorbeek, waar hij rond 19.00 uur hier met
enkele nekschoten werd gefusilleerd. Inwoners van
Noorbeek wilde hem helpen te vluchten maar hij
ondernam geen enkele poging omdat hij wist dat dan
Noorbeekse inwoners geëxecuteerd zouden worden.
Hij ligt begraven in Saint-Hadelin).

(Links boven ziet u de St. Gerlachuskerk (1878)
Banholt).

Boven aan de T-splitsing bij boomkruis gaat u R
(Schimmelliggerweg/geel). Aan de Y-splitsing
gaat u R. Meteen daarna aan de asfaltweg bij
groot wegkruis gaat u R omlaag. Negeer
zijwegen en loop RD door Noorbeek omlaag.

2. Negeer zijpad rechts en u loopt de buurtschap
Terhorst binnen. Aan de 3-sprong bij zitbank en
wegkruis gaat u R de asfaltweg omhoog, die
voorbij vakwerkhuis een stijgende veldweg
wordt. Aan de 3-sprong loopt u RD (geel/groen).
Aan de T-splitsing bij zitbank, wegkruis en St.
Corneliuskapel gaat u R (geel/bruin) over de
smalle asfaltweg.
(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 circa 400 m gaat u R (bruin/geel) over de
veldweg, die u 1 km RD volgt. (U loopt hier over het
Plateau van Margraten). Steek de smalle asfaltweg
over en loop RD over de veldweg. Aan de 4sprong gaat u L (groen/blauw/geel). Aan de 4sprong bij wegkruis en zitbank (prachtig uitzicht)
gaat u RD. Let op! Na 20 m gaat u R (geelrood/groen/blauw) via trappen het smal paadje
omlaag. (Links ziet u woningen in de buurtschap
Bergenhuizen). Steek beneden bij zitbank de
asfaltweg over en loop RD (geel-rood) over het
smalle pad. (U heeft hier bij zitbank mooi uitzicht op
de kerk van Noorbeek).
3. Aan de 3-sprong gaat u R (bruin/groen)
omlaag. Let op! 20 m vóór zitbank gaat u L via
draaihekje het weiland in. Loop nu geruime tijd
RD beneden door de weilanden door het mooie
Noordal. Ga aan het eind voor nauwe doorgang R
(geel) door het draaihekje en loop RD het
weiland/grasland
omhoog.
Steek
de
voorrangsweg over en ga R over het pad, parallel
aan deze weg. U passeert meteen links een hek
met 2 stenen pilaren. Vóór de plaatnaamborden
Noorbeek gaat u L de veldweg omhoog.

(Omlaag
lopend
passeert
u
de
mooie
rijksmonumentale vakwerkhuisjes (nr. 11- 14- 6 – 4 5) uit de 18e eeuw. Dus uit 1700).
4. Beneden aan de voorrangsweg gaat u L.
(U passeert meteen Herberg St. Brigida, een leuke
pauzeplek. Wo. gesloten).
Negeer zijwegen en loop RD het beschermd
dorpsgezicht van Noorbeek.
(U passeert rechts nr. 11. Het pand is in de 2e helft
van de 18e eeuw in eerste instantie gebouwd als
kapelanie. Later is het een klooster geworden, dat
onderdak bood aan een klein groepje zuster van de
Franciscaner orde. Halverwege de jaren negentig
van de 20e eeuw zijn de laatste zusters vertrokken
naar het moederklooster. De kapelanie annex
klooster is daarna verkocht en doet nu dienst als
woonhuis).
Op nr. 9 passeert u een vakwerkhuisje Links
passeert u bij huisnr. 4-6 het voormalig raadhuis met
gevangenis. Op het dak staat een torentje met
uurwerk en klok, die geluid werd als er brand in het
dorp was.
Voor de kerk ligt café D’r Pley, ook een leuke
pauzeplek. Hier staat ook het prachtige Sint Brigada
kerkje (circa 1500), de mooie St. Brigidakapel (1772)
en het Wilhelmina monument (1923).
Loop links van de kerk RD (blauw/geel/
groen/Onderstraat). Aan de 4-sprong bij wegkruis
gaat u RD omlaag en u verlaat de bebouwde
kom.

Na circa 500 m gaat u bij zitbank en boomkruis L
(rood) over de veldweg. die een eind verder een
stijgende holle weg wordt.
(Boven heeft u bij beukenboom, zitbank en veldkruis
mooi uitzicht over het Noordal. U loopt hier België
binnen).
Aan de T-splitsing gaat u R (43) over de verharde
weg.
(U loopt hier precies over de grenslijn NederlandBelgië).
Aan de 4-sprong bij zitbank, wegkruis
afsluitboom gaat u R (42).

en

(Een eindje verder heeft u omlaag lopend links mooi
uitzicht op Domein Altembrouck).
5. Bijna beneden gaat u aan de 3-sprong bij
zitbank scherp L (blauw/groen/41) omhoog. Volg
geruime tijd dit pad. Bij het eerste draaihekje gaat
u bij wkp 41 R (39) en volg het pad via 3 stegelkes
door de weilanden omlaag. Via bruggetje steekt
u het beekje de Noor over, een zijbeekje van de
Voer. Na klaphek bij dassendoorgang gaat u R
(39) over de asfaltweg. U passeert rechts 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).
Aan de 3-sprong bij inrit van oprit Kasteel
Landgoed Altembrouck gaat u RD (blauw/39) de
verharde brede grind- bosweg omhoog.
(Hier ziet u rechts aan het einde van de oprit de
voormalige koetsierswoning van het kasteel, later
jachtopzienerswoning, die eind 19e begin 20e eeuw is
gebouwd. De oudste delen van kasteel Altembrouck
(nu hotel) dateren uit 1314).
Na 200 m gaat u bij ijzeren hek L (36) door het
klaphek en volgt u bij verbodsbord het pad door
het bos en later door de bosrand omhoog.

blz 3 van 3
(Doe rustig aan, het is straffe kuitenbijter. Bijna boven
kunt u L een pad inlopen.
Bij weiland heeft u dan prachtig uitzicht 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).
6. Boven op de Snauwenberg bij bord Natuurpunt
gaat u R (37) over de asfaltweg. (U loopt nu op
grens van Nederland en België). Na 150 m gaat u L
(rood/blauw) over het brede graspad gelegen
tussen akkers.
(Rechts ziet u de St Lambertuskerk (1881) en het
kasteel (begin 14e eeuw) in Mheer).
Het pad maakt 2 haakse bochten (rood/blauw) en
wordt een holle dalende veldweg. Beneden aan
de T-splitsing bij infobord “Uniek eeuwenoud
Zuid-Limburgs landschap“ gaat u L (rood/blauw)
de verharde veldweg omlaag. Let op! Circa 10 m
voor de 3-sprong bij zitbank en waterpoel gaat u
scherp R (blauw) het trapje omhoog en volg het
smalle pad RD. Aan de 3-sprong bij veldkruis
loopt u RD (blauw/38). U loopt Mheer binnen en u
passeert enkele fraaie vakwerkwoningen.
(U passeert de mooie monumentale voormalige
vakwerkboerderijtjes t.w. de huisnrs. 23 – 21 – 19
allen daterend uit de 19e eeuw (dus uit 1800). Bij
huisnr. 15 ziet u een kruis in muurnis).
Aan de voorrangsweg gaat u L (blauw/geel)
omhoog.
(Even verder in de beklimming van de berg, lokaal
bekend als d’r Hoesberg, staan links nabij mooi
wegkruis twee mooie zitbanken. Rechts passeert u
de voormalige pastorie (nr. 9) met het grote
muurkruis. Het hoofdgebouw, dat grotendeels met
breuksteen is gebouwd. stamt uit 1670).
Boven bij het café, de sponsor van deze
wandeling, kunt u binnen of op het leuke terras
nog iets drinken of eten.

Boven aangekomen kunt u ook nog een bezoekje brengen aan de kapel in de H. Lambertuskerk (1881). Vanuit de
kapel kunt u het mooie interieur van de kerk bezichtigen. Op het kerkhof staat de rijksmonumentale grafkapel
(1864) van de familie de Loë (eigenaar kasteel Mheer. Hier kunt u ook de binnenplaats van het kasteel Mheer
bezichtigen (oprit t.o. ingang café Quanten). Op de binnenplaats kunt u ook nog doorlopen tot aan de achterkant
van het kasteel, Voor meer info kasteel: zie infobord bij ingang binnenplaats
Auteur: Jos Wlazlo.
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

