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Een wandeling, die u via het mooie Noordal naar de rand van ’s Gravenvoeren brengt. In   
’s Gravenvoeren kunt u pauzeren bij Afspanning De Swaen en hoog boven Noorbeek passeert u brasserie 
Boave de Wesch. 
 

Startpunt: Herberg Sint Brigida  Dorpstraat 36  Noorbeek. 
Parkeer op de parkeerplaats Burg,Bogmanplein aan de St.Maartensweg. Vanaf de parkeerplaats gaat u L en aan 
de kruising R naar de herberg. 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,37 km 1.55 uur 80 m 134 m 
 

 
 

5. NOORBEEK 8,4 km 
 

1. Met uw rug naar de herberg gaat u L. Negeer  
zijwegen en loop RD door het beschermd 
dorpsgezicht..  
 

(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). 
 

Aan de 4-sprong (pleintje) bij de kerk, waar de 
doorgaande weg naar rechts omlaag buigt, loopt 
u RD blauw/geel/groen/Onderstraat) met rechts 
de kerk.  
 

(Het prachtige Sint Brigidakerkje is rond het jaar 1500 
in de huidige vorm ontstaan. De eerste verwijzingen 
naar de kerk stammen uit de 13e eeuw. Hier staat 
ook de mooie St. Brigidakapel (1772).  
 

Hier op het pleintje staat links het  
Wilhelminamonument dat in 1923 werd opgericht ter 
ere van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin 
Wilhelmina. Direct naast dit monument staat links  
het kunstwerk, dat op 13 sept. 1969 door koningin 
Juliana is onthuld t.g.v. de 25-jarige bevrijding van 
Noorbeek. Noorbeek is op 12 sept. 1944 als eerste 
gemeente van Nederland bevrijd door Amerikaanse 
soldaten van het 3rd bataljon, 119th regiment, 30th 
Infantry Division. 
 

Hier op het plein staat bij de St. Brigidakapel de 
Brigida-den. Sinds 1634 wordt elk jaar op de tweede 
zaterdag na Pasen door de Jonkheid (ongetrouwde 
mannen) in een naburig bos met circa dertig 
versierde trekpaarden de Brigida-den gehaald. Bij 
terugkomst wordt de den ‘s avonds door de 
getrouwde mannen met "sjtiepen" (ronde lange 
houten richtpalen) recht gezet. Daarna kan de kermis 
beginnen. Dit ter herinnering aan de gevreesde 
veeziekte de pest die in 1634 in Noorbeek heerste. 
De H. Brigida werd aangeroepen om deze ziekte uit 
te roeien, wat ook gebeurde).  
 
 

De route volgend  passeert u links  in de Onderstraat  
bij huisnr. 7A een muurkruis en vervolgens passeert 

u de  twee rijksmonumentale hoeves nr.12 en nr. 10 
beiden stammend uit de 18e/19e eeuw   
In de muur van de schuur (1798) van huisnr. 10 staat 
in een nis een H. Hartbeeldje) 
 

Aan de kruising bij wegkruis gaat u RD 
(blauw/geel/rood) omlaag en u verlaat even 
verder de bebouwde kom. Negeer na 400 m bij 
zitbank en boomkruis veldweg links omhoog en 
loop RD (42/blauw/groen) omlaag. Waar na de 
volgende 400 m beneden de asfaltweg bij 
grenspaal van de gemeente Eijsden – Margraten 
een veldweg wordt, loopt u België (gemeente 
Voeren) binnen.  
 

(Even verder ziet u rechts beneden Kasteel 
Landgoed Altenbroek waarvan de oudste delen 
dateren uit 1314).   
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (groen/42) omhoog. 
Aan de Y-splitsing bij zitbank, verbodsborden en 
wandelknooppunt (wkp) 42  gaat u R (41/groen) 
omhoog.   
 

2. Volg geruime tijd het pad. Negeer na circa 500 
m bij wkp 41 draaihekje (stegelke) rechts en blijf 
het pad RD (40/groen) volgen met rechts mooi 
uitzicht over het Noordal.  
 

(Rechts boven ziet u hoeve Snauwenberg op de 
Snauwenberg waar u straks langs komt).  
 

Aan het  einde van het rechts gelegen brede 
weiland en voor het bord “Natuurpunt”, gaat u bij 
wkp 40 R (35/groen) via stegelke het weiland in. 
Loop nu RD door het weiland omlaag met links 
afrastering. Via klaphek loopt u RD (35/groen) 
door het volgende weiland omlaag met rechts 
afrastering, Ga door het volgende  houten 
klaphek en loop het trappenpad omlaag.  
 

3. Steek beneden via bruggetje het beekje de 
Noor en ga L (35) over het pad door de bosstrook 
met links het beekje. Bij boomzitbank en bord 
“Lankwater speelbeek” gaat u door het houten 
klaphek en loop dan RD (35) door het weiland 
omhoog. Bij grote plantaan gaat u door het 
klaphekje, steek RD de asfaltweg over en ga door 
het volgende klaphekje.  
 

4. In het weiland gaat u meteen L (35) en loop RD  
(35) door het weiland  met links afrastering.  Na 
400 m, waar u links beneden woningen in de 
buurt Vitschen (’s-Gravenvoeren) ziet, buigt het 
pad rechts steil door het weiland omhoog met 
links afrastering. Ga boven L door het klaphekje.   
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(Even verder heeft u bij zitbank prachtig uitzicht over 
de Voerstreek en het Land van Herve.   In de verte 
ziet u steenbergen (terrils) in het Waalse Blegny en 
Micheroux).  
Aan de grindweg bij wkp 35 gaat u R (36/groen) 
omhoog.  
 

(Wilt u pauzeren (afstand 700 m) ga dan hier L (34) 
de holle grindweg omlaag. Negeer zijwegen en blijf 
RD omlaag lopen. Aan de T-splitsing bij wegkruis en 
lang vakwerkhuis gaat u L  omlaag en u komt meteen 
bij de knusse Afspanning de Swaen met terras).  
 

Volg nu geruime tijd deze stijgend grindweg. 
 

(Na 400 m passeert u links een zitbank met weer 
prachtig uitzicht. 100 meter verder passeert u rechts 
een veldkruis. Even verder boven aangekomen ziet u 
schuin links voor u het kasteel (begin 14e eeuw)  en 
de St Lambertuskerk  (1861) in Mheer).  
 

Na 1,2 km wordt de grindweg bij grenspaal no. 24 
en Hoeve De Snauwenberg een asfaltweg.  
 

(U loopt hier op de grens van Nederland(l) en België 
(r)).   
 

5. Let op! Na 250 m, aan het einde van het rechts 
gelegen gekapt bosje (2019), gaat u bij wkp 36 R 
(39) en bij bord van Natuurpunt het smalle pad 
door en langs de bosrand omlaag. Aan de 3-
sprong gaat u L.  
 

(Als u hier R gaat, dan heeft u meteen bij  weiland 
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).  
 

Beneden aan de brede verharde weg bij wkp 39 
gaat u L (37/blauw) omhoog. Na 400 m wordt de 
verharde weg bij zitbank, met links daarvan een 
oude grenssteen en bij grenspaal van de 
gemeente Eijsden – Margraten, een smalle 
stijgende asfaltweg en u loopt weer Nederland 

binnen. Na bijna 400 m gaat u boven aan de 
kruising bij wegkruis en wkp 37 R 
(53/groen/rood).  
 

(Hier aan de kruising ziet u voor u de kerktoren van 
de St Lambertuskerk  (1861) in Mheer).  
 

Negeer bij rood-witte paaltjes zijpad rechts. (U 
verlaat hier 53). Een eind verder passeert camping 
De Grensheuvel en brasserie Boave de Wesh met 
prachtig panoramaterras.  Steek bij wegkruis de 
voorrangsweg over en loop RD (rood/groen) over 
de licht stijgende veldweg.  Na 500 m gaat u aan 
de 4-sprong R (geel/blauw/groen/geel-rood) 
omhoog. Aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank en 
wegkruis gaat u RD over de asfaltweg met voor u 
woningen in de buurtschap Bergenhuizen.  
 

(Hier bij zitbank heeft u prachtig uitzicht o.a. op de 
kerk van Noorbeek).   
 

Let op! Na 20 m gaat u R (geel-rood/blauw/groen) 
het trapje omlaag en volg het smalle pad langs de 
doornhaag en paardenweilanden omlaag. 
 

6. Steek beneden bij zitbank en wegkruis, dat in 
boom staat,  de asfaltweg over en loop RD (geel-
rood) over het smalle pad.  
 

(Hier bij zitbank heeft u weer mooi uitzicht op de kerk 
van Noorbeek)  
 

Aan de 3-sprong gaat u R omlaag. Negeer meteen 
voor zitbank draaihekje links en volg het graspad 
via twee stegelkes RD (geel-rood).  
 

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

Aan de 3-sprong bij regenwaterbuffer Wesch, 
veldkruis en zitbank gaat u RD 
(bruin/groen/blauw) door de eikenlaan. Negeer bij 
instroom van regenwaterbuffer zijpaadje links en 
loop RD over het stijgende verharde pad. Aan de 
kruising bij bijzonder tuinkruis in Noorbeek gaat 
u L terug naar de herberg, de sponsor van de 
wandeling,  waar u nog iets kunt eten of drinken.  
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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.   


