738. NOORBEEK 10,9 km – 9 km
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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u over veldwegen omlaag naar het dorpje
Mheer en dan zet u koers door de weilanden naar de Banholtergrubbe waar u schitterend uitzicht heeft.
Dan loopt u door mooie velden en weilanden langs de buurtschap Terhorst. De terugweg gaat over
veldwegen naar de rand van Noorbeek en dan door het prachtige Noordal omhoog. In Mheer liggen 2
cafés. Onderweg staan enkele zitbanken. Een mooi plekje is bij punt 4. U kunt de route inkorten tot 9 km
maar dan mist u het mooie Noordal.
Startpunt: Brasserie ‘t Maedje, Voerenstraat 11, Noorbeek.
(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).
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738. NOORBEEK 10,9 km – 9 km
1. Met uw rug naar de brasserie gaat u R. Steek
de voorrangsweg over en loop RD (groen/rood)
door de brede holle veldweg. Aan de 4-sprong
gaat u L (geel/blauw/rood) even omhoog. Aan de
3-sprong bij zitbank en boerderij “Hoeve
Hackenroth” (1980) loopt u RD (geel/blauw/rood)
over de asfaltweg en u loopt Mheer binnen.
(Omlaag lopende passeert u de prachtige
vakwerkhuizen nr. 18 en 16). Aan de 3-sprong bij
Mariakapelletje aan boom en rechts prachtige
vakwerkhuisjes gaat u RD verder omlaag.
Beneden aan de doorgaande weg gaat u R
(Hier ligt links Taverne De Smidse. Voor de ingang
van het café ligt een glazen plaat, waaronder een
blootgelegde waterput te zien is)
Na 25 m gaat u bij bushalte en voorbij huisnr. 27
R (rood/blauw) de inrit (klinkerweg) in van een
voormalig fruitbedrijf. Loop rechts langs de loods
en loop dan RD over het brede pad.
(Links boven
heeft u mooi zicht op de grote
voormalige pastorie (1670) en op de St
Lambertuskerk (1876-1881)).
Negeer doodlopend zijpad (inrit akker) rechts
omhoog. Voor uitstroom van regenwaterbuffer
“Skischans” en bij breed ijzeren hek buigt het
pad naar rechts en wordt een smal pad. Volg dit
pad via nauwe doorgang met links de
regenwaterbuffer. Bij de volgende doorgang gaat
u R. Negeer zijpaden en volg het smalle pad RD
(blauw/rood) beneden langs en door de bosrand
van het hellingbos
2. Na 300 m gaat u aan de 3-sprong L (blauw/
rood/geel) het bospad omhoog. Boven aan de
asfaltweg gaat u L (blauw/rood/geel). Circa 20 m
vóór de voorrangsweg en groot H. Hartbeeld
(1956) gaat u R.
(Als u hier RD loopt, dan kunt u via de kapel in de H.
Lambertuskerk (1881) het mooie interieur van deze
kerk bezichtigen. Op het kerkhof, rechts van de kerk,
staat de rijksmonumentale grafkapel (1864) van de
familie de Loë (eigenaar kasteel Mheer).Ook kunt u
hier de binnenplaats van het kasteel Mheer
bezichtigen (oprit links naast de kerk en tegenover
ingang café Quanten en bij het bronzen beeldje van
harmonie St, Cecilia (1821) Mheer). Voor meer info
kasteel: zie infobord bij ingang binnenplaats).

Meteen daarna aan de 3-sprong loopt u L
(Kastanjelaan) omhoog. Aan de T-splitsing gaat L
en ga nu meteen R bij het
stenen beeldje
genaamd “jonge boerin” omlaag over het trottoir
langs de doorgaande weg.
(Hier staan links twee monumentale carréboerderijen.
Huisnr 1 stamt uit de 1e helft van de 18e eeuw en
huisnr. 3 uit 1865).
Aan de ruime 3-sprong zitbank en waterput
(zwingel-/draaiput) gaat u RD verder omlaag.
Negeer meteen daarna bij enkele mooie
vakwerkhuizen en bij muurkruis de doodlopende
zijweg rechts omhoog. Negeer 100 m verder
volgende zijweg rechts en loop verder RD.
(U passeert meteen rechts
de monumentale
boerderij nr. 10 (18e eeuw/sluitsteen poort 1726) en
nr. 12 (17e/18e eeuw) met boven in gevel in muurnis
een H. Hartbeeld).
200 m verder aan het einde van de bebouwde
kom van Mheer gaat u voorbij laatste huis (nr. 30)
R over de smalle asfaltweg, die voorbij
fruitloodsen een veldweg wordt. Omhoog lopend
wordt de veldweg een graspad.
(Hier aan dit graspad heeft u, afhankelijk van
beplanting akker. links prachtig uitzicht. Vanaf links
ziet u o.a. de Sint Pietersberg, de kerk in Eckelrade
en de witte toren van de Amerikaanse begraafplaats
in Margraten).
Via draaihekje (stegelke) loopt u een weiland in
en loop dan RD met rechts afrastering. Vlak
daarna, waar de afrastering ophoudt, gaat u
schuin links door het weiland omlaag. Bij ijzeren
hek verlaat u via doorgang het weiland en volg
RD het dalende graspad met rechts een
meidoornhaag.
3. Aan de doorgaande weg gaat u L (zwart)
omlaag. Na 100 m, meteen voorbij zitbank en
“parkeerplaats” gaat u R de inrit naar
akker/weiland omhoog. Meteen voor de akker
gaat u R het graspad omhoog. Blijf nu de
grasstrook RD volgen met rechts van u de
bosstrook/graft
en
links
het
grote
weiland/grasveld. (U loopt dus parallel aan de
rechts benden gelegen asfaltweg). Na 250 m buigt
het pad links omhoog met rechts de bosrand.
Boven
aan de veldweg/graspad gaat u R
omhoog. Na 100 m gaat u L door het klaphek en
loop omhoog met links van u afrastering.

Boven komt u bij picknickbank, infobord en het
uitzichtpunt “Eiland van Banholt”, een fijne
pauzeplek Het uitzicht is prachtig.

blz 3 van 3
voor u in de verte de kerktoren in Mheer. Na 1 km
steekt u de smalle asfaltweg over en loopt u RD
door de holle veldweg. Aan de 4-sprong gaat u L
(groen/blauw/geel) omhoog.

(Vanaf links ziet u bij helde weer o.a. de krijtrotsen bij
de sluis van Ternaaien aan het Albertkanaal, de Sint
Petersberg, de kerk in Eckelrade en helemaal rechts
ziet u de twee mijnsteenbergen in Waterschei/Genk.

(Degene, die 9 km loopt, gaat hier RD. Steek de
voorrangsweg over en u komt weer bij de Mangerie).

Het “eiland van Banholt” was een eiland dat circa 2
miljoen jaren geleden lag in het stroomgebied van de
Oost- en Westmaas en dat gelegen was tussen
Banholt en Ubachsberg).
Met uw rug naar de zijkant picknickbank gaat u L
over het grindpaadje en u passeert meteen het
Geologisch monument Banholter grubbe (zie
infobord). Volg RD het dalende paadje en bij het
volgende infobord “vuursteenwinplaats op de
Bannneterheide” gaat u door het klaphek en ga
dan L over de veldweg. Negeer veldweg links
omhoog. Aan de doorgaande weg bij boomkruis
gaat u R. Vlak daarna gaat u bij zitbank L (blauw)
het pad omlaag, dat vlak daarna een stijgend pad
en later een stijgende veldweg wordt.
(Boven heeft u weer schitterend uitzicht over het
Maasdal en de Belgische grenstreek).
Steek boven aan de rand van Banholt bij zitbank
de asfaltweg over en loop RD over de weg, die
even verder een dalend hol smal pad wordt.
(Als u hier aan de doorgaande weg L gaat, dan komt
u na 500 m bij de kerk bij de Bresserie, een mooie
pauzeplek met terras. (Di. wo. gesloten)).
4. Beneden bij zitbank en wegkruis gaat u R over
de smalle asfaltweg. 30 meter voorbij ijzeren hek
en regenwaterbuffer Peerdsgracht gaat u L door
het klaphek. Loop dan RD de grindweg omhoog.
Waar deze grindweg links omlaag buigt, gaat u
RD over het graspad met rechts afrastering. Waar
de afrastering naar rechts buigt, gaat u RD. Na 50
m gaat u L door het draaihekje en volg het pad,
gelegen tussen twee afrasteringen, omhoog. Aan
het eind volgt u RD de veldweg. Negeer zijpad
links. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u R. (U
loopt hier over het plateau van Margraten). Na 500 m
gaat u aan de asfaltweg R.
(Hier staat links aan de asfaltweg een zitbank,
wegkruis en het Corneliuskapelletje. Dit werd in
augustus 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).
5. Na 400 m gaat u R (geel/bruin) over de
veldweg. Volg geruime tijd deze veldweg met

Aan de 4-sprong bij zitbank (mooi uitzicht) en
wegkruis gaat u RD over de asfaltweg. Vlak
daarna gaat u via trapjes R (groen/blauw) het
smalle pad omlaag.. Beneden aan de asfaltweg bij
zitbank en wegkruis gaat u R (blauw/geel)
omlaag. (Hier heeft u weer mooi uitzicht op de kerk
van Noorbeek). Beneden in de buurtschap Wesch
gaat u voorbij de prachtige vakwerkhuizen (nr. 9
en 7) en circa 20 m vóór de voorrangsweg en
groot wit wegkruis R over het klinkerpad langs
huisnr. 5. U passeert de Sint Brigida bron (zie
infobordje) en enkele zitbanken. Het heldere
bronwater 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 ontspring 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).
Steek bij de mooie afbeelding van St. Brigida aan
burg de doorgaande weg over en ga R omhoog.
(Hier staat links van de doorgaande weg op het
grasveld de schietboom met kogelvanger van
schutterij Sint Brigida (1622, heropgericht in 1953) uit
Noorbeek).
U passeert het fraaie vakwerkhuisje “Trienche”
(19e eeuw/nr.4).
6. Meteen voorbij huisnr. 2, waar in de tuin een
wegkruis staat, gaat u L (37) over de veldweg.
Negeer graspad rechts omhoog en volg RD (37)
de veldweg, die later een pad gelegen tussen
twee hagen wordt. Via draaihekje loopt u een
weiland in. Ga hier schuin rechts (37) door het
weiland omhoog. Boven bij het einde van een
doornhaag/graft gaat u scherp R (37) omhoog en
ga na 50 m door de brede doorgang. Na de brede
doorgang gaat u gaat u L (37) en ga meteen R (37)
omhoog richting draaihekje. Via draaihekje volg u
het pad gelegen tussen twee hagen RD omhoog.
(Kijk nog even achterom en geniet van het mooie
uitzicht).
Boven aan de smalle asfaltweg gaat u R en al
snel komt u weer bij het startpunt.
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