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Praktische informatie:

Afstand: 14 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Dorpstraat
Dorpstraat 25
6255 AM Noorbeek
Coördinaten: 50°46'10" N   5°48'46" E

Horeca: 
In centrum

De Wandelaar Cafe
Vitschen 295-309, 3798 Voeren, België

Afspanning De Swaen
Kinkenberg 7, 3798 Voeren, België

Gasthof Blanckthys
Kinkenberg 6, 3798 Voeren, België

Taverne in de Smidse
Dorpsstraat 29, 6261 NH Mheer

1. Daal Dorpstraat af richting kerk en passeer deze rechts van u 
(Onderstraat). Na 300m (dat is op hoog punt van asfaltwegje), 
direct na bankje, LA, stenige landweg met rode paal, maakt na 
100m rechterbochtje, gaat wat klimmen, wordt holle weg en bos 
naderend wandelt u België in. Na ruim 1km aan einde RA, bredere 
harde weg. Na 300m op 1e kruising LA, bosweg met metalen  
slagboom, spoedig gaat u flink dalen. Loop deze dalende- en deels 
ook holle bosweg van 1km helemaal uit. Let daarna goed op: na 
10m asfalt, direct na carréboerderij (huisnr 82) RA, landweg.  
Na 200m schuin naar rechts gaand pad negeren. Op driesprong 
daarna LA, licht dalend pad, wordt bosrandpaadje, daarna loopt u 
langs Voer (een beek) en gaat daar overheen. Aan einde kruising 
met bord Ketten RD, blijft (nog even) langs Voer. Aan einde (dat  
is na groot huis met grindplaats) RA en daarna linker asfaltwegje 
negeren, volg klimmende stenige landweg, wordt holle weg. Aan 
einde op dalend hol asfaltwegje LA. Aan einde voor kleine carré-
boerderij (nr 52) RA, iets verderop steekt u de Noor (beek) over.
 
2. Op splitsing bij wit bord Vitschen links aanhouden. Bij huisnrs 
12+10 schuin RA, stijgend asfaltwegje met gelijk flinke rechter-
bocht. Aan einde LA (Koetsweg). Eenmaal in bebouwing dalende 
weg blijven volgen, met bochten meegaand loopt u tussen grote 
huizen even langs Voer en gaat daar ook een keer overheen.  

Laat u met deze wandeling overvallen door de rustieke sfeer van de 
Voerstreek: de lucht is er zuiver en nergens wordt de horizon vervuild  
door fabrieksschoorstenen, flatgebouwen, GSM-masten, hoogspannings  -
lei dingen en moderne windmolens. Alles is er in harmonie met de natuur  
en het landschap. Met zijn oude hoeven, vakwerkhuizen, loofbossen, 
boomgaarden, meidoornhagen en schitterende panorama’s oefent deze 
streek een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op wandelaars.  
 
Vanuit Noorbeek maakt u, grotendeels over Belgisch grondgebied, over 
vele land- en holle wegen, over graspaden, door bossen en langs bosran-
den, langs de Voer en de Noor (twee beken) een werkelijk schitterende 
rondwandeling die u niet snel zult vergeten!
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Honden: aan de lijn

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1482/4974

http://routefabriek.nl/routekaart/1482/4974
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Op grote kruising waar u rechts kerk ziet RD (Mennekesput).  
Loop asfaltwegje uit, volg rechterbocht en in flauwe linkerbocht 
RD! Op grote kruising met torentje RD, wordt na 20m asfalt land/
holle weg en uitlopen: waar onderweg pad naar rechts lijkt  
te buigen, verdergaan over rechtdoorgaand smaller pad.  
Na 1km op asfaltwegje RA en pas na kapelletje RA. Loop ook  
deze land/holle weg uit. Na stukje asfalt langs wat huizen op 
drukke weg RA (u bent weer langs Voer), kort daarna LA brug 
over en blijf asfaltweg volgen, wordt na huisnr 8 betonwegje 
(Gielessestraat).
 
3. Op kruising (deels met kasseien) RA, halfverharde landweg.  
Op T-kruising met kastanjeboom LA en kort daarna weg schuin 
van rechts negeren, blijf op brede stenige landweg. Op driesprong 
(met kruisbeeld op boom) RA, weg maakt stijgende rechterbocht 
en komt langs boomgaard. Na 300m, op hoek van die boomgaard, 
RA, links ziet u kruisbeeld en direct daarna LA, stenig karrenspoor 
tussendoor grasland. Na 300m maakt pad kort stijgend rechter-
bochtje akker op, dat bochtje volgt u niet maar ga RD!, dan hol 
graspad. Na laatste stukje voetspoor langs grasland op kruising  
na grote bomengroep LA, halfverharde landweg met na die 
bomengroep dalend rechterbochtje. Na 100m op driesprong LA, 
na heel kort klimmetje grassige lange landweg over akkerland. 
Blijf weg kleine km volgen tot in bos(rand), laatste stuk is bossig 
en gaat door diepliggend hol pad. Enkele meters voor graslandje 
(rechts), nog vóór wandelrouteknooppuntpaal 21, RA, paadje 
tussen dat grasland (l) en bomenrand (r), paadje maakt aan  
einde van dat graslandje linker- en rechterbocht. Blijf bosrandpad 
(wordt soms ook door mountainbikers gebruikt, dus houd reke-
ning met elkaar!) 1km lang volgen, negeer rechterpaden.
 
4. Na die km bij bankje met van rechts komende bosweg schuin 
LA trapje met blauwe paal op en loop smal pad tussen glooiende 
graslanden uit. Na laatste stukje landweg RD blijven gaan, volg 
asfaltweg waarmee u verderop bebouwing van Mheer in loopt.  

Aan einde RA en voor horeca 'In de Smidse' schuin LA omhoog 
(Papenweg), blijf weg volgen. In linker asfaltbocht (dat is 100m 
na boerderij 31) RD!, landweg met grasmiddenberm. Na 500m op 
schuine kruising RD, dito landweg en loop deze uit. Op asfaltwegje 
RD en direct daarna RA trapje af, smal paadje met geel/rood 
markering waarmee u al slingerend naar Noorbeek afdaalt, kerkje 
ziet u al. Kruising met brede dalende asfaltweg RD, ook zo’n 
prachtig paadje. Volg nu geel/rood-markeringen en u komt vanzelf 
uit bij bushalte in Noorbeek, laatste stukje gaat tussen bebouwing 
door.
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