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Een wandeling door de prachtige Voerstreek.  De wandeling voert langs leuke dorpjes zoals Sint-Martens- 
Voeren en Sint-Pieters-Voeren met haar Commanderie. Af en toe moet er geklommen worden. U kunt 
pauzeren in Sint-Pieters-Voeren bij de leuke uitspanning Cantarel of bij gasterij De Commanderie. 
 
Startpunt: Herberg Sint Brigida  Dorpstraat 36, Noorbeek. (U kunt vlakbij parkeren op de grote parkeerplaats 
aan de St .Maartensweg). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 14,16 km  3.15 uur  122 m  267 m 
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93. NOORBEEK 14,2 km 
 
1. Met uw rug naar de herberg gaat u L. Negeer  
zijwegen en blijf RD lopen, 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 zusters 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). 
 

Loop dan bij het pleintje RD 
(Onderstraat/blauw/geel/groen) met rechts de 
kerk en u passeert enkele monumentale panden. 
 

(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)).  
 

Aan de kruising bij wegkruis gaat u RD 
(blauw/geel/rood) omlaag en u verlaat even 
verder de bebouwde kom.  Na 400 m gaat u bij 
zitbank en boomkruis L (rood) de  veldweg 
omhoog, die een eindje verder een stijgende holle 
veldweg wordt.  
 

(Bijna boven bij zitbank en veldkruis loopt u België 
binnen. Hier bij zitbank, een genietplekje, heeft u 
schitterend uitzicht over het Noordal. Vanaf links ziet 
u de hooggelegen hoeve Snauwenberg, kasteel 
Mheer met meteen daarnaast de St. Lambertuskerk 
(1881), camping Panorama in Noorbeek, boven de 
kerktoren van de St. Gerlachuskerk (1876) in 
Banholt. Rechts beneden ziet u weer de St. 
Brigidakerk  in Noorbeek).  
 

Boven aan de T-splitsing gaat u L (rood) over de 
verharde weg. U passeert een groot wit huis 
(Katten Roth no.1) en grenspaal no. 22. (Dit is de 
voormalige Hoeve Kattenrot (1727)). Let op! Ga nu 
circa 50 m verder bij wandelknooppunt (wkp) 50 
via klaphekje R (rood/49) het weiland in. 
 

2. Volg het pad (rood/49) RD door het weiland 
omlaag. 
 

(Even verder ziet u beneden voor u 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 

(Montzenlijn), 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).  
 

Via draaihekje verlaat u weer het weiland en loop 
dan bij wkp 49 RD (rood/48) langs de bosrand 
omlaag. Aan de asfaltweg gaat u RD verder 
omlaag. Beneden aan de Y-splitsing gaat u L 
(rood) richting kerk. Negeer zijweg links omhoog.  
 

(Hier staat de gedenksteen aan brigadier Lescrenier. 
De brigadier maakte deel uit van een patrouille van 
het zuidelijker gelegen  (5 km) verdedigingsfort van 
Aubin-Neufchâteau, dat deel uitmaakte van de 
fortengordel rond Luik. De patrouille (3 personen) 
botste in het boven gelegen gehucht Kattenrot, waar 
u langs bent gekomen, op de eerste dag  van de 
Tweede Wereldoorlog (10 mei 1940) op een Duitse 
eenheid. De brigadier boot weerstand en sneuvelde. 
Hij is dus niet hier gesneuveld). 
 

3. Aan de T-splitsing steekt u R via de brug het 
beekje de Veurs over.  
 

(Als u meteen na de brug rechts door het ijzeren hek 
gaat, komt u op het kerkhof waar veel oude graven 
staan. Meteen rechts na het hek ligt de zeskoppige 
bemanning van de Wellington R1524 van 149 Sqn. 
van de  Royal Air Force begraven. Het toestel stortte 
op 5 augustus 1941 neer bij de Planck. Bij dit 
collectief graf staat een foto van deze militairen. Via 
het infobordje bij de ingang van de oude St. 
Martinuskerk komt u meer te weten over de 
geschiedenis van de kerk).   
 

Negeer zijweg links (’t Hof).  Aan de T-splitsing bij 
muurkruis en postkantoor gaat u L omhoog. 
Negeer zijwegen. Aan de grote 3-sprong bij  
H. Hartbeeld (1926) gaat u R onder het 
spoorwegviaduct door. Aan de ongelijke  
4-sprong, vlak na het viaduct, gaat u R (Berg/fr. 
425).  
 

(Een eindje verder passeert u bij het beekje de Voer 
de visvijvers van Berg). 
 

4. Negeer zijweg rechts. Vlak daarna aan de  
Y-splitsing gaat u L (55/fr. 425). Negeer veldweg 
rechts. (U passeert restaurant de Cantarel, een 
mooie pauzeplek).  Aan de 3-sprong bij restaurant 
De Cantarel en wkp 55 gaat u RD (60).  
 

(Voor u ziet u de toren van de Commanderie 
(kasteel)  van Sint-Pieters-Voeren. Deze is gebouwd 
in de 13e eeuw en in de 17e eeuw verfraaid tot de 
huidige situatie. In de tuin van het kasteel ontspringt 
het beekje de Voer, dat bij het kasteel Eijsden in de 
Maas stroomt.  
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Aan de achterkant van de Commanderie bevindt zich 
een artisanale stroopkokerij. Van half sept. tot eind 
okt. (afhankelijk van de fruitoogst) is de stroopkokerij 
in bedrijf te zien. De andere maanden is de 
zelfgemaakte stroop daar te koop).  
 

Aan de 3-sprong bij wkp 60 gaat u L (62). U 
passeert forellenkwekerij de Commanderie. 
Boven aan de T-splitsing gaat u R (62).  
 

(Hier kunt u pauzeren bij Gasterij de Commanderie).  
 

U passeert de Sint-Pieters-Stoelkerk (1660). Let 
op! Even voorbij de kerk, vlak achter een 
speeltuintje, gaat u L (62) de smalle asfaltweg 
omhoog. (Hier heeft u rechts een mooi uitzicht op de 
Commanderie).  
 

5. De asfaltweg wordt een stijgende veldweg. 
Boven aan de 4-sprong gaat u R (62) verder 
omhoog. Aan de T-splitsing gaat u R. Vlak daarna 
gaat u bij wkp 62 L (63) de smalle asfaltweg 
omlaag en u loopt de buurtschap Veurs binnen 
met zijn mooie vakwerkhuizen. Aan de T-splitsing 
bij wkp 63 gaat u L (64). Aan de Y-splitsing bij 
wkp 64  gaat u L (65) omlaag. Steek beneden bij 
wegkruis en elektriciteitstoren de voorrangsweg 
over en ga RD (65).  
 

(U passeert meteen links het authentieke piepkleine 
winkeltje van Jetteke, waar het regionale bekende 
Voerdrupke (een lichte aperitiefjenever) te krijgen is. 
Hier ligt ook  Rick waar u binnen of op het terras iets 
kunt nuttigen).  
 

Loop verder RD de veldweg omlaag. Een eind 
verder bij ijzeren hek buigt het pad rechts 
omhoog.  
 

(Hier ziet u weer de goederenspoorlijn die hier door 
een tunnel (2130 m lang) gaat. De tunnel bestaat uit 
twee tunnelbuizen die op 18 m van elkaar liggen en 
is in de Eerste Wereldoorlog in 6 maanden tijd 
aangelegd met een inzet van ruim 12.000 man, 
waaronder 8000 Belgische arbeiders en 2000 
Russische krijgsgevangenen. In dec. 1917 werd de 
tunnel in gebruik genomen. De tunnel maakt deel uit 
van de Montzenroute). 
 

Aan de Y-splitsing bij wkp 65 gaat u R (74) verder 
omhoog. 
   
6. Aan de T-splitsing bij wkp 74 gaat u L (73) door 
en langs de bosrand omhoog met even verder 
links mooi uitzicht. Boven bij witte woning met 
het prachtige uitzicht gaat u R (73) de asfaltweg 
omhoog.  
 

(Hier staat aan de asfaltweg een zitbank, een mooie 
uitpufplek).  
 

Na 40 m gaat u bij wkp 73 L (72) over het pad 
gelegen tussen akkers. 
(Een eind verder ziet u rechts bij helder weer in de 
verte de 133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald).  
 

Via draaihekje (stegelke) loopt u een weiland in 
en volg dan het pad schuin naar links (72).   
 

7. Via het  volgende stegelke verlaat u het weiland 
en volgt u de veldweg/graspad RD (72). Voorbij 
de Vlaamstalige dorpsschool Sint Jozef, in de 
buurtschap De Plank, gaat u aan de doorgaande 
weg bij wkp 72 L (67) omlaag. Vlak daarna, waar 
de doorgaande weg links omlaag buigt, gaat u R 
(67) omhoog. Bij de met breuksteen gebouwde 
hoeve (huisnr. 114)  verlaat u de bebouwde kom. 
Na 200 m gaat u L over het bospad langs het 
infobord “Broekbos”. (U verlaat hier 67). Volg nu 
geruime tijd het dalende bospad dat meteen 
daarna naar rechts buigt.   
 

8. Negeer na 300 m zijpad scherp links. U loopt 
nu even parallel aan de links beneden gelegen 
wijngaard Krindaal. (In de zomer is de wijngaard 
door de begroeiing slecht te zien). 300 m verder 
gaat u aan de 3-sprong bij volgend infobord 
“Broekbos” R (67) het holle bospad omhoog. Vlak 
daarna aan de Y-splitsing gaat u R (67) verder het 
holle bospad omhoog. (Doe rustig aan het is een 
straffe kuitenbijter). Boven aan de 4-sprong bij  
wkp 67, wegkruis, zitbank en een met silex 
(vuursteen) gebouwd huis gaat u RD (68/Eiken) 
over de smalle asfaltweg. Waar de asfaltweg naar 
links buigt, loopt u RD (68) over de veldweg. Aan 
de asfaltweg gaat u RD (68).  
 

9. Aan de ongelijke 4-sprong, bij wkp 68, 
grenspaal no. 21, Mariakapelletje en muurkruis in 
het  buurtschap Ulvend, gaat u R (69) richting 
buurtschap Schilberg.  
 

(Een deel van dit buurtschap ligt op Belgisch en een 
ander deel op Nederlands grondgebied).  
 

Neem nu de eerste zijweg L (zwart/rood). Negeer 
bij zitbank en wegkruis zijweg links en loop RD. 
Aan de volgende 4-sprong bij wegkruis gaat u L 
(geel/geel-rood). De asfaltweg wordt een veldweg. 
Negeer bij wegkruis zijweg rechts en loop RD 
(geel). Aan de Y-splitsing gaat u R. Meteen daarna 
aan de T-splitsing bij groot wegkruis gaat u R 
(geel-rood), de asfaltweg omlaag en u loopt 
Noorbeek binnen. Negeer zijwegen. Beneden aan 
de voorrangsweg gaat u L en u bent weer bij de 
herberg Sint Brigida, sponsor van deze 
wandeling, waar u op het terras of binnen in de 
sfeervol ingerichte zaak 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.   

 


