51 ‘s GRAVENVOEREN 10,8 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Holle wegen, berg op - berg af, mooie vergezichten en langs de Voer. Alle ingrediënten voor een
afwisselende wandeling door de prachtige Voerstreek. In Noorbeek kunt u pauzeren bij Café D’r Pley.
GPS-afstand 10800 m, looptijd 2.35 uur en hoogteverschil 113 m.

blz 2 van 3

Startadres: Afspanning De Swaen, Kinkenberg 188, ‘s Gravenvoeren.
Parkeer op de grote centrale parkeerplaats aan de Boomstraat 41. ( Afstand van parkeerplaats naar startpunt
is 450 m).

51 ‘s GRAVENVOEREN 10,8 km
Met uw rug naar de parkeerplaats aan de
Boomstraat gaat u L de asfaltweg omlaag. Na
bijna 400 m gaat u beneden in het centrum van ’s
Gravenvoeren aan de doorgaande weg R richting
kerk.

(De Noor ontspringt uit de Sint Brigidabron in de
buurt Wesch (Noorbeek) en stroomt in ’s
Gravenvoeren (Vitschen) in de Voer. Het is het enige
riviertje dat noord-zuidwaarts van Nederland naar
België stroomt).

(U passeert links het Bezoekerscentrum Toerisme
Voeren met daar tegenover St. Lambertuskerk
(1786), waarvan toren uit de 14e eeuw stamt. 25
meter verder tegenover groot Christusbeeld passeert
u links bakkerij – lunchroom Equilibrium (Evenwicht),
waar u o.a. heerlijk gebak kunt krijgen).

3. Ga een eindje verder door het draaihekje
(stegelke) en volg het pad door de bosstrook met
rechts de beek. Steek het bruggetje over en loop
R/RD (40/groen) omhoog door het weiland met
rechts afrastering, Loop nu RD (40/groen) via
nauwe doorgang, klaphek en stegelke door de
weilanden omhoog Boven bij draaihekje en wkp
40 gaat u L (41/groen) het smalle pad omhoog.

Aan de 4-sprong bij het beeldje van Der Waggeler
gaat u L (23). Bij het riviertje de Voer buigt de weg
naar links en even verder bij de kapel komt u bij
Afspanning de Swaen.
1. Met de rug naar de ingang van het café gaat u
voor de Onze Lieve Vrouwkapel (1715) L en ga
dan meteen L (22) omhoog met links Afspanning
De Swaen en vakwerkhuis. Aan de 3-sprong bij
wegkruis en wandelknooppunt (wkp) 22 gaat u R
(34/Kinkenberg). Negeer bij hoogstaand wegkruis
doodlopende zijweg
links
en loop RD
(34/Koetsweg) verder omhoog. Negeer zijpad
(inrit) schuin rechts omhoog.
2. Meteen daarna aan de 3-sprong bij zitbank,
wegkruis en wkp 34 gaat RD (35) de holle
grindweg omhoog. Negeer bij zitbankje en
speelbos (Voerenberg) zijpad rechts omlaag. Bij
wkp 35 en infobord gaat u R (40) over het bospad.
(Na 100 m 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).
Via klaphekje verlaat u het pad en ga dan meteen
R door het weiland omlaag met rechts afrastering
Blijf het pad, dat beneden naar links buigt, door
het weiland volgen met rechts afrastering. Bij
wandelmarkeringspaal gaat u R (40) omlaag. Vlak
daarna verlaat u via klaphekje het weiland. Steek
de asfaltweg over en loop via klaphekje het
volgende weiland binnen (40/blauw/groen). Ga
schuin links door het weiland en even verder
loopt u langs het beekje de Noor dat aan uw
rechterzijde meandert.

(Links heeft u mooi uitzicht over het Noordal en op
de boven gelegen hoeve Snauwenberg. Voor u ziet u
de kerktoren in Noorbeek waar u naar toe loopt),
Negeer bij wkp 41 stegelke/pad links en loop RD
(42/groen/blauw). Na 600 m gaat u aan de 3sprong bij zitbank en wkp 42 gaat u L/RD
(53/groen/blauw). Negeer zijpad/veldweg links
omlaag richting kasteel Altembrouck. waarvan de
oudste delen uit 1314 dateren. Waar de veldweg
een smalle asfaltweg wordt, loopt u Nederland
binnen. Negeer na 400 m boven bij zitbank en
boomkruis veldweg rechts en loop RD (53) de
asfaltweg omlaag richting kerk. Aan de 4-sprong
bij wegkruis in Noorbeek gaat u R (52/Boyeweg)
omhoog.
(Wilt u pauzeren, loop, dan RD langs de prachtige St.
Brigidakerk, die te bezichtigen is en u komt bij café
D’r Pley waar u binnen in de knusse zaak of op het
leuke terras kunt pauzeren. Op het plein (d’r Pley)
staat ook de mooie St. Brigadakapel).
De route volgend passeert u rechts tegenover huisnr.
1 een oude oven, een herinnering aan bakkerij Nora.
In 1906 begon hier tegenover het echtpaar Jos
Raeven-Gubbels
een
machinale brood- en
kleingoedbakkerij, waar ambachtelijk gebakken
Limburgse vlaaien en brood werden verkocht. Direct
hierna werd gestart met de verkoop van speculaas
en spritsen. Door de jaren heen heeft de bakkerij
zich meer en meer als een grote koekjesproducent
ontwikkeld.

Momenteel worden in 3 ploegen diensten circa 50
verschillende soorten koekjes gemaakt op een grote
productielocatie op een bedrijventerrein aan de rand
van Maastricht).
4. Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u RD (52) de
verharde veldweg omhoog. Negeer draaihekje
links en volg geruime tijd de stijgende verharde
weg, die een eind verder een holle stijgende weg
wordt.
(Bijna boven passeert u links achter haag wijngaard
Op gen Heugde. Wijn uit deze wijngaard is te koop bij
verswinkel Nuijts en kadowinkel Tieske beide
gevestigd in Noorbeek).
Boven gaat u aan de T-splitsing bij zitbank,
infobord, veldkruis gaat R (geel/zwart/52) over de
licht stijgende veldweg. Aan de volgende 3sprong bij veldkruis en wkp 52 gaat u RD
(51/zwart). Boven bij stenen wegkruis, zitbank en
wkp 51 gaat u R (50/Kattenroth) over de
betonplatenweg. Meteen daarna gaat u L (witrood/gele cirkel) de veldweg omlaag. (U loopt hier
de Belgische grens over). Bij ingang weiland loopt
u RD (wit-rood) het paadje door de bosrand
omlaag. Aan de 4-sprong gaat u R het bospad
omhoog. (U loopt hier dus niet schuin rechts
omhoog).
5. Aan de 3-sprong gaat u L (49) steil omlaag.
Vlak daarna gaat u bij wkp 49 R (50) via
draaihekje het weiland omhoog. Loop dan het
weiland via de routepalen schuin rechts omhoog.
(Kijk even bij de eerste routepaal achterom. U ziet
dan het 251 m lange en 20 m hoge spoorwegviaduct
in Sint-Martens-Voeren. Het werd tijdens de Eerste
Wereldoorlog aangelegd door o.a. Russische
krijgsgevangenen
als
deel
van
de
spoorwegverbinding Aken-Visé, welke weer deel
uitmaakt van de strategisch belangrijke verbinding
tussen het Duitse Ruhrgebied en de haven van
Antwerpen. Op het gedeelte tussen Aken en Visé ligt
geen enkele gelijkvloerse kruising met wegen).
Loop in het berkenbos RD (50/rood) langs de
afrastering. Boven aan de brede weg bij wkp 50
gaat u L (43/rood). U passeert grenspaal no. 22
en een groot wit huis. (Dit is de voormalige Hoeve
Kattenrot
(1727)).
Aan
de
3-sprong
bij
picknickbank loopt u RD (43/rood).
6. Let op! Een eind verder ziet u links een groot
weiland met een waterpoel. Ga op bijna het einde
van dit weiland bij smalle doorgang en het
draaihekje L het weiland in. (U verlaat hier 43).

blz 3 van 3
Loop na de nauwe doorgang RD door het weiland
omlaag met rechts een berkenbosje. Negeer aan
het eind van het berkenbosje zijpad rechts en
loop RD het smalle paadje omlaag, dat later door
het bos voert en weer iets later tussen twee
afrasteringen naar beneden gaat. Beneden voor
de afrastering en voor het beekje de Voer gaat u
R over het pad beneden langs de boshelling. Na
enige tijd ziet u recht voor u weer de Voer
stromen. Ga 50 m hiervoor R door de opening
van weiland en volg het pad RD. Via stegelke
verlaat u het weiland/bosje en gaat u R over het
smalle pad gelegen tussen de afrasteringen van
twee weilanden. Aan de kruising bij wegkruis in
de buurtschap Schophem gaat u RD (32) over de
veldweg. Negeer bij afsluitboom bospad rechts
omhoog. Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u
L (32) over het pad beneden langs de bosrand.
7. Aan de asfaltweg, brug en wkp 32 in de
buurtschap Ketten gaat u RD (33) langs de
Voer. Blijf dit pad volgen door weiland ( rood/wit)
(De Voer ontspringt in de tuin van de Commanderij
(kasteel) van Sint-Pieters-Voeren en mondt bij
kasteel Eijsden in de Maas).
Aan de 3-sprong gaat u R (33) de grindweg
omhoog. Vlak daarna aan de T-splitsing voor
schuur gaat u bij wkp 33 L (34) omlaag over de
asfaltweg. Aan de T-splitsing bij muurkruis in het
buurtschap Vitschen gaat u L (34). U steekt weer
het beekje de Noor over dat hier vlakbij in de Voer
stroomt. Aan de volgende T-splitsing bij wegkruis
en café De Wandelaar gaat u L (34). Negeer bij
wegkruis zijweg links en loop RD (34). Aan de 3sprong bij zitbank en wegkruis gaat u R (34) de
holle weg omhoog. Aan de T-splitsing bij
wegkruis en wkp 34 gaat u L (22) omlaag. Negeer
zijweg rechts. Aan de T-splitsing bij wegkruis,
vakwerkhuis en wkp 22 gaat u L (23) omlaag. U
komt weer bij Afspanning De Swaen, de sponsor
van de wandeling, waar u binnen in de knusse
zaak of op het terras nog iets kunt eten of
drinken.
(Bij Afspanning Swaen stopte al in de 18e eeuw de
postkoets tussen Luik en Aken).
Terug naar parkeerplaats
Ga bij de kapel R. Vlak daarna gaat u brug L.
Steek bij wegkruis de doorgaande weg over en
loop RD (Boomstraat) omhoog. Negeer zijweg
rechts. Bijna boven komt u
weer bij de
parkeerplaats.
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