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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling looptt u eerst door weilanden en via een hol pad 
omhoog naar de rand van de buurtschap Bergenhuizen. Via veldwegen en graspaden komt u aan de rand 
van de buurtschap Terlinden en via een mooi voetpad komt u in Terhorst. Dan volgt u een mooi graspaadje 
naar Banholt.  Dan wandelt u naar de Banholtergrubbe en uitzichtpunt Eiland van Banholt met prachtig 
uitzicht. U loopt door de weilanden naar Mheer en dan klimt u naar een plateau. Via een leuk paadje komt u 
weer bij het achterterras waar het goed toeven is. Onderweg staan genoeg zitbanken om te pauzeren.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,54 km  2.45 uur  54 m  148 m 
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Startadres: Café Tinus, Bovenstraat 9,  Noorbeek. (Dag. Open vanaf 11.00 uur, maandag gesloten). 
(In de Sint-Maartensweg is een openbare parkeerplaats). 
 

 

873. Noorbeek 11,5 km 
 

1. Loop aan de rechterkant van het eetcafé over 
de klinkerweg naar het grote mooie achterterras.  
Bij het grasveld gaat u schuin L. 10 m voor 
afrastering L over het smalle bospad. Negeer 
zijpaadjes en volg RD het  pad, dat een dalend 
bospad wordt, met links van u achtertuinen van 
woningen. Aan de 3-sprong met rechts de 
instroom van regenwaterbuffer gaat u R (geel-
rood) het (grind)pad door de eikenlaan omlaag. 
Vlak daarna voorbij zitbank gaat u aan de 3-
sprong bij veldkruis en regenwaterbuffer 
“Wersch” RD (geel-rood) via draaihekje het pad 
omlaag.  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.  
 

2. Boven aan de veldweg  bij infobord en links 
een grote manege in de buurtschap 
Bergenhuizen, 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).   
 

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.  
 

Na 400 m gaat u L (bruin) de veldweg omhoog.   
Aan de asfaltweg gaat u L (groen/bruin). Meteen 
voorbij de St. Corneliuskapel, wegkruis en 
zitbank gaat u R (groen/geel) de veldweg omlaag, 
die u RD verder volgt over het Plateau van 
Margraten.  
 

(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). 
 

Aan de 3-sprong gaat u L (groen/geel) omhoog. 
Na 50 m gaat u R  (groen/geel) over het graspad 
gelegen tussen meidoornhagen. Aan de 
asfaltweg in de buurtschap Terhorst gaat u R 
(geel/blauw) omhoog. Aan de 3-sprong bij 
wegkruis en zitbank loopt u RD. 
 

3. Bij huisnr. 14 gaat u L (geel) het pad omlaag  
 

(Als u hier 20 m RD loopt, dan komt u bij een 
picknickbank die op het grasveld bij de waterput en 
Mariakapel staat. Deze Mariakapel is in 1949 
gebouwd uit dankbaarheid dat Terhorst goed door de 
Tweede Wereldoorlog was gekomen).  
 

Aan het eind van het pad, het voormalig kerkpad 
van Terhorst naar Banholt,  gaat u breed ijzeren 
hek en smalle asfaltweg L (geel/blauw) door het 
draaihekje.  Volg nu via stegelkes het pad RD met 
rechts boven van u de St Gerlachuskerk en 
Gerlachusden met vlag in Banholt.  Aan de smalle 
asfaltweg gaat u R (groen) omhoog. Aan de T-
splitsing in Banholt gaat u L (blauw).  Aan de 3-
sprong gaat u RD (blauw).  Aan de 4-sprong 
voorbij huisnr. 65 - 67 gaat u bij zitbank R (blauw) 
over de veldweg.  
 

(Links heeft u prachtig uitzicht over het Maasdal. 
Vanaf links ziet u o. a. de cementfabriek in het 
Belgische Lixhe met de daarachter de grote 
mergelgroeve, de Sint-Pietersberg en achter de 
windturbines in het Belgische Lanaken ziet u bij 
helder weer steenbergen van de voormalige 
steenkolenmijn in het Belgische Waterschei/Genk).  
 

De veldweg wordt een dalend pad. Steek boven 
de asfaltweg over en ga R. Meteen daarna gaat u 
bij boomkruis  scherp L de veldweg omhoog. 
Negeer veldweg rechts omhoog.  
 

4. Na 50 m gaat u R door het klaphek en bij 
infobord maakt u een rondje door het “parkje” 
van de  vuursteenwinplaats op de Banneterheide.   
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U passeert het infobord bij het geologisch 
monument Banholter Grubbe. Bij picknickbank 
en uitzichtpunt “Eiland van Banholt” gaat u L 
omlaag. 
 

(U heeft hier weer prachtig uitzicht over het Maasdal. 
Een mooie pauzeplek. Voor u ziet u de kerk in Sint 
Geertruid en rechts de kerk in Eckelrade.  
 

Het “eiland van Banholt” was een eiland dat circa 2 
miljoen jaren geleden in het stroomgebied van de 
Oost- en West Maas lag en dat gelegen was tussen 
Banholt en Ubachsberg).  
 

Via het volgende klaphek verlaat u het terrein van 
de vuursteenwinplaats en gaat u R over de 
veldweg met links de bosrand. Let op!  Na 100 m 
gaat u bij wandelmarkeringspaal L (richting 
Herkenradergrub) het weiland/grasland omlaag 
met links  de bosrand.  Beneden buigt het 
graspad naar rechts. Volg dan het graspad met 
links de bosstrook/graft en rechts het grote 
grasland/weiland. (U loopt hier parallel aan de links 
beneden gelegen asfaltweg). Na 250 m gaat u bij 
akker scherp L de inrit omlaag. Beneden aan de 
asfaltweg bij zitbank gaat u L omhoog. Loop 
rechts van de weg. Na 100 m gaat u R (zwart) de 
veldweg/graspad omhoog. U passeert een ijzeren 
hek en loop dan schuin rechts door het weiland 
omhoog richting hoek afrastering. Bij de 
afrastering gaat u R (zwart) en meteen daarna 
verlaat u via klaphek het weiland en loopt u RD 
over het graspad. (Hier heeft u rechts weer mooi 
uitzicht). Het brede graspad wordt een veldweg, 
die RD (zwart) volgt. Bij fruitloodsen wordt de 
veldweg een asfaltweg.  
 

5. Aan de doorgaande weg in Mheer gaat u L 
(Duivenstraat) omhoog. Loop rechts van de weg.  
 

(Tegenover huisnr. 33 ziet u boven in de gevel van 
de boerderij in een muurnis een Christusbeeldje).  
 

Negeer zijweg links (Op ’t Hövelke) omhoog. 
Negeer bij het mooie (nr. 2) rijksmonumentale 
vakwerkhuis (1e helft 19e eeuw) met muurkruis 
doodlopende zijweg links (Leemstraat) omhoog.  
 

(Hier staat rechts het prachtige rijksmonumentale 
vakwerkhuis (nr. 13) daterend uit 1813).  
 

Meteen daarna aan de 3-sprong bij waterput, 
zitbank en wegwijzer loopt u verder RD omhoog 
richting Noorbeek. Meteen voorbij het stenen 
beeldje  genaamd “jonge boerin” (Vröwke 
Sjtaen”) gaat u L en ga dan meteen R 
(Kastanjelaan) omhoog.  (Rechts ziet u de lange 
muur van het kasteelpark). Negeer zijweg links met 
de parkeerplaatsen. Meteen daarna aan de T-
splitsing voor het terras van café Quanten (een 
leuke pauzeplek) en met rechts het  grote H. 
Hartbeeld (1956) gaat u L (Burg. Beckersweg) 
richting Banholt/Gulpen.  
 

(Als u hier R gaat, dan kunt u via de inpandige kapel  
het mooie interieur van Lambertuskerk (1881) 
bezichtigen.  
 

Op het kerkhof 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 t.o. ingang café Quanten). 
Voor meer info kasteel: zie infobord bij ingang 
binnenplaats).  
 

Vlak voorbij links gelegen pleintje met zitbanken 
en rechts gelegen wijngaard gaat u bij groot 
houten hek schuin R (blauw/geel/rood) (bos)pad 
omlaag met links een weiland.  Beneden aan de 3-
sprong  gaat u R het pad, dat een smaller pad 
wordt, omlaag met rechts de bosrand en links 
weilanden.  
 

6. Aan het eind van het pad gaat u door de nauwe 
doorgang en ga dan meteen L omhoog richting 
volgende nauwe doorgang. Volg dan het pad 
langs de haag en met rechts beneden 
regenwaterbuffer “Skischans”. Het smalle pad 
wordt na trapje en bij de uitstroom van de 
regenwaterbuffer een breder pad dat u RD volgt.   
 

(Even verder heeft rechts boven mooi zicht op de 
grote voormalige pastorie (1670) en de St 
Lambertuskerk (1876 - 1881).   
 

Bij loods van  voormalig fruitbedrijf loopt u over 
het links tussen afrastering gelegen pad. Aan de 
doorgaande weg in Mheer  gaat u L en u passeert 
meteen het kunstwerk “Monument voor de 
Cramignon” (ovale zitbank/boom).  
 

(De voetstappen symboliseren de dansende 
personen van jong tot oud, de bloemen zijn van het 
boeket van de Kapitein van de Jonkheid die voorop 
gaat in de 'rei' en rond de boom staat de liedtekst: "E 
sjtukske sjeenk mit mosterd op, dat hub v'r zoe gan." 
(een stukje ham met mosterd op, dat hebben we zo 
graag. Bij regen  stroomt het water via de 
voetstappen rondom de boom).  
 

6.  Meteen daarna aan de 3-sprong  bij Taverne de 
Smidse, een leuke pauzeplek met terras, gaat  u L  
(Papenweg/geel/blauw/rood) omhoog.  
 

(Voor de ingang van de taverne ligt een glazen plaat, 
waaronder een blootgelegde waterput te zien is).  
 

Aan de 3-sprong bij Mariakapelletje aan boom 
gaat u RD de doodlopende weg omhoog.  
 

(Hier staat links (huisnr.3) een prachtige  
vakwerkhoeve uit begin 19e eeuw.  
 

De route  volgend  passeert  u bijna boven rechts 2 
mooie vakwerkhuizen (nr. 16 en 18).  
 

Boven aan de 3-sprong bij boerderij “Hoeve  
Hackenroth” (1980) en zitbank  gaat u  RD 
(geel/rood/blauw) over de licht stijgende veldweg  
Aan de 4-sprong gaat u RD (groen/blauw/geel) 
omhoog. Aan de volgende 4-sprong bij zitbank en 
wegkruis gaat u  RD over de asfaltweg.  
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht o.a. op de Sint 
Brigidakerk (circa 1500) in Noorbeek).  
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Meteen daarna gaat u R (groen/blauw) via trapjes 
het pad omlaag. Het pad maakt 2 haakse bochten. 
Steek beneden bij boomkruis en zitbank de steile 
asfaltweg over en loop RD (rood-geel) over het 
smalle pad. Aan de 3-sprong gaat u R 
(bruin/groen) langs de afrastering omlaag. Negeer 
voor zitbank draaihekje links en volg het graspad 
via twee stegelkes RD (geel-rood).  
 

(U passeert weer het infobord “Groene Hotspot nr. 
9”).  
 

Aan de 3-sprong bij regenwaterbuffer Wesch, en 
veldkruis gaat u RD/L (bruin/groen/blauw) langs 
de zitbank het grindpad door de eikenlaan 
omhoog.  Na 40 m, 5 m voor de  houten schutting 
en bij de links gelegen instroom van 
regenwaterbuffer. gaat u L het smalle bospad 
omhoog met rechts achtertuinen van woningen.  
Na 150 m gaat u bij het grasveld R en u komt 
meteen bij eetcafé Tinus, de sponsor van de 
wandeling, waar u binnen of op het mooie 
achterterras nog iets kunt eten of drinken. 

 
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.   
 


