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Tijdens deze wandeling loopt  u  omhoog naar een plateau met mooi panorama. Dan loopt u omlaag naar 
het gehucht Vroelen.  Via veldweg met mooi uitzicht loopt u naar de buurtschap Schey. Via weilanden loopt 
u door het mooie Noordal  terug. Onderweg staan enkele zitbanken.   
 
Startpunt: Herberg Sint Brigida  Dorpstraat 36  Noorbeek. 
Parkeer op de parkeerplaats Burg, Bogmanplein aan de St. Maartensweg. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 6,32 km  1.25 uur  69 m  82 m 

 
 
 

 
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.   

 
 
 
 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 2 

 

 

83. NOORBEEK 6,3 km 
 

1. Met uw rug naar de herberg gaat u L. (St. 
Maartensweg). Bij bijzonder tuinkruis gaat u L 
(Sint-Maartensweg/bruin/groen/geel).  Aan de 3-
sprong gaat u  R (Burg. Bogmanplein/bruin/ 
groen/geel). Vlak daarna aan de grote 
parkeerplaats  gaat u L. Voorbij zitbank en bij 
fietsenrek  loopt u RD  de klinkerweg omhoog. 
Aan de T-splitsing gaat u R de asfaltweg omhoog. 
Negeer zijweg rechts (’t Höfke).  
 

2. Boven aan de T-splitsing bij zitbanken gaat u L 
(Kleine Heugdeweg/geel) de smalle asfaltweg, die 
voorbij boerderij een verharde veldweg wordt, 
omhoog. Volg nu tot nader order de gele route.  
 

(Een eind verder passeert u een zitbank, waar 
tegenover in  wijngaard Op gen Heugde .een 
wijnpers staat. Wijn uit deze wijngaard is te koop bij 
verswinkel Nuijts en kadowinkel Tieske, beide 
gevestigd in Noorbeek).  
 

Boven aan de 3-sprong bij veldkruis, groot 
infobord en zitbank gaat u L.  (Hier heeft u mooi 
uitzicht o.a. over het Noordal).  Aan de volgende 3-
sprong bij veldkruis gaat u L omhoog.  
 

(Even verder staat een zitbank. Hier heeft u  weer 
schitterend uitzicht o.a. links in de verte op de Sint 
Lambertuskerk (1881) in Mheer en voor u de Sint 
Gerlachuskerk (1878) in Banholt).  
 

3. 100 m voor de eerste woningen van het 
gehucht Vroelen gaat u bij veldkruis type 
vliegermodel R het holle pad omhoog. Via 
draaihekje (stegelke) loopt u boven een weiland 
binnen, dat u RD oversteekt met links van u 
afrastering/haag. Aan de smalle asfaltweg gaat u 
L omlaag. Aan de T-splitsing in het gehucht 
Vroelen  gaat u bij muurkruis en Hoeve De Peul 
(17e-18e eeuw) L omlaag. Negeer graspad links.  
 

4. Aan de 3-sprong bij Mariabeeldje boven poort 
(ingang) van hoeve (nr. 27)  loopt u RD  Meteen 
voorbij bord “Einde Vroelen” en zitbank gaat u 
tegenover huisnr. 20 R over de veldweg. (Links 
ziet u de achterkant van een groot wegkruis).  
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat bij hoge 
gsm-mast R.  
 

(U passeert links het sportveld van de voetbalclub 
Slenaken Noorbeek Combinatie ‘14).  
Aan de 3-sprong bij boomkruis gaat u RD 
(Schimmelliggerweg). Volg deze veldweg, die 
later een asfaltweg wordt, geruime tijd RD. Na 800 
m gaat u boven aan de 4-sprong bij wegkruis L. U 
komt in de buurtschap Schey. Negeer bij infobord 
en wegkruis zijpad rechts.  
 

(Als u hier R door het klaphek gaat, dan komt u 
voorbij insectenhotel bij picknickbank en de 34 m 
diepe waterput met aan de rechterkant het draaiwiel.  
 

De route volgend passeert u bij huisnr. 6 een 
Mariabeeld in muurnis.  
 

Tegenover huisnr. 11 passeert u alweer een 
wegkruis.  
 

Aan de rechter zijkant van huisnr. 2 passeert u het 
volgende wegkruis.  
 

Tegenover huisnr. 3 passeert een zitbank en 
boomkruis, dat uit de 17e eeuw stamt. Hier heeft u 
weer  mooi uitzicht).  
 

5. Beneden aan de voorrangsweg bij wegkruis, 
zitbank en “Amaliaboom” (zie infobordje) gaat u L. 
Volg het pad parallel aan de doorgaande weg. Let 
op! 30 m voor twee stenen pilaren en poort steekt 
u voorzichtig de doorgaande weg over en via 
draaihekje komt u in een weiland, dat u RD 
oversteekt. Via stegelke komt u in een volgend 
weiland. Ga hier meteen L. (U verlaat hier de gele 
route).  Blijf nu geruime tijd RD door de smalle 
weilanden lopen met voor u de kerktoren van St. 
Brigidakerk in Noorbeek. Ga aan het eind in de 
haag door het draaihekje en ga L over het brede 
graspad langs de zitbank. Volg het graspad via 
twee stegelkes RD (geel-rood). (U passeert het 
infobord “Groene Hotspot nr. 9”). Aan de 3-sprong 
bij regenwaterbuffer Wesch en veldkruis gaat u 
RD (bruin/groen/blauw) langs de zitbank door de 
eikenlaan omhoog. Negeer bij instroom 
regenwaterbuffer zijpaadje links en loop het 
verharde pad gelegen tussen woningen omhoog.  
Aan de doorgaande weg in Noorbeek gaat u L en 
u komt vlak daarna weer bij de herberg, de 
sponsor van de wandeling, waar u op het terras 
of in de authentiek ingerichte herberg nog iets 
kunt drinken en eten. 

 

Op 12 sept. 1944 werd de gemeente Noorbeek als eerste Nederlandse gemeente bevrijd door de geallieerden. Het 
plaatsje Mesch (gemeente Eijsden-Margraten) was de eerste bevrijde plaats van Nederland. Het prachtige Sint 
Brigadakerkje is rond het jaar 1500 in de huidige vorm ontstaan. De eerste verwijzingen naar de kerk stammen uit 
de 13e eeuw. Bij de kerk staat ook de mooie St. Brigidakapel (1772). 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. Op het plein bij de kerk staat ook het Wilhelmina monument dat in 1923 werd 
opgericht ter ere van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.  


