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Tijdens deze heuvelachtige, panoramische en grensoverschrijdende wandeling wandelt u eerst naar het
hooggelegen Belgische gehucht Kattenroth en dan struint u door weilanden omlaag. Via een steil
bospaadje loopt u weer omhoog en boven loopt u weer Nederland binnen. Via veldwegen loopt u naar de
buurtschap Vroelen en dan loopt u een veldweg omlaag. Het laatste stuk gaat door weilanden (Noordal) en
dan komt u weer in Noorbeek, waar u de wandeling kunt afsluiten bij de leuke herberg St. Brigida.
GPS-afstand 7000 m, looptijd 1.40 uur en hoogteverschil 77 m.
Startpunt: Herberg St. Brigida, Bovenstraat 38, Noorbeek.

blz 2 van 3

1006 NOORBEEK 7 km
1. Met uw rug naar de ingang van de herberg gaat
L. Na bijna 100 m aan de 4-sprong bij huisnr. 21
en met links een bijzonder tuinkruis, gaat u R
(groen/bruin/blauw/zwart) het verharde smalle
pad gelegen tussen woningen omlaag. Negeer
zijpaden. Voorbij eikenlaan en zitbank gaat u aan
de 3-sprong bij veldkruis L (blauw) de veldweg
omhoog. Beneden aan de doorgaande weg gaat u
L (geel/53/Wesch) omhoog. Vlak daarna gaat u bij
muurkruis R (Burg. Nahonstraat/ geel/53). Aan de
3-sprong bij de prachtige vakwerkhoeve met
muurkruis, genaamd De Witte Olifant (1e helft 19e
eeuw), gaat u L (Kempestraat/geel/53)
(Als u hier 20 m RD de doodlopende weg inloopt dan
komt u bij het prachtige vakwerkhuisje genaamd
Martele Höfke (18e eeuw).
De route volgend passeert u even verder rechts het
volgende prachtige vakwerkhuis (nr. 6),
een
haakvormige voormalige hoeve uit de 1e helft van de
19e eeuw (dus 1e helft 1800)).
2. Aan de kruising bij wandelknooppunt (wkp) 53
en wegkruis gaat u R (blauw/groen/rood/42)
omlaag en u verlaat de bebouwde kom van
Noorbeek.
(Als u hier L gaat, dan komt u na 100 m op het leuke
dorpsplein, in Noorbeek D’r Plei genoemd. Voor meer
info zie laatste alinea).
Na ruim 400 m gaat u bij zitbank en boomkruis L
(rood) de veldweg omhoog, die een eind verder
een stijgende holle veldweg wordt.
(Na 800 m heeft u
boven bij beuk, zitbank
(genietplekje) en veldkruis mooi uitzicht over het
Noordal. U loopt hier België binnen).
Na 1,1 km gaat u aan de T-splitsing L (rood/50)
over de licht stijgende verharde grindweg later
grind- bosweg. Negeer zijpaden Na 500 m bij links
staande picknickbank loopt u RD over de smalle
asfaltweg.
(U loopt hier over de grenslijn van Nederland en
België).
Vlak daarna passeert u een groot wit huis
(Kattenrot no.1) en grenspaal no. 22.
(Dit is de voormalige Hoeve Kattenrot (1727)).
Let op! 50 m verder gaat u bij wkp 50 R
(rood/49/gele cirkel) via het klaphekje het weiland
in met rechts een rij oude knotwilgen.
(Wilt u het korte steile bospad, dat dadelijk volgt niet
omhoog lopen (u mist dan wel het prachtig uitzicht op
het spoorwegviaduct0, loop dan hier RD (51) verder
over de verharde weg. Na 300 m gaat u verder bij
^^^^ in punt 3).

Volg het pad via de wandelmarkeringen RD
(rood/49/gele cirkel) door het weiland omlaag.
(Waar het pad bij wandelmarkeringspaal links omlaag
buigt, heeft u prachtig uitzicht. Beneden voor u ziet
het 251 m lange en 20 m hoge spoorwegviaduct in
Sint-Martens-Voeren. Het werd tijdens de Eerste
Wereldoorlog in 1915-1916 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. Op
het hoogtepunt van de bouwactiviteiten werkten
12.000 personen aan de spoorlijn).
3. Beneden verlaat u bij infobord via draaihekje
het weiland. Let op! Meteen na het draaihekje
gaat u L het steile (kuitenbijter) smalle bospad
omhoog, dat na bladerenval soms moeilijk te zien
is. (U verlaat hier de wandelmarkeringen). Na ruim
50 m gaat u boven aan de T-splitsing, met links
van u een hulststruik, L over het smalle bospad
dat meteen naar rechts buigt en een stijgend
bospad wordt (niet steil).
(De bospaden zijn hier na de bladerenval soms
slecht te zien. Hier en daar liggen omgevallen bomen
op het pad, maar dat is niet storend).
Na bijna 150 m buigt het pad boven naar rechts
met links aan de bosrand een grote akker. Let op!
Circa 100 m verder bij dunne op de grond
liggende boomstam en met links een stapel hout
gaat u R over het bospaadje.
(U kunt hier ook RD door de bosrand lopen. Na ruim
50 m loopt u RD met links de grote akker en rechts
de bosrand. Vlak daarna in de hoek van de akker
loopt u RD. Na 3 m gaat u L over het bospaadje met
links aan de bosrand de grote akker. Ga nu verder bij
**** in dit punt).
Meteen daarna bij omgevallen bomen buigt het
dalende bospaadje naar links en u passeert links
een kuil. Een eindje verder loopt u weer door de
bosrand met links van u de grote akker. ****
Beneden bij ingang van weiland gaat u L (witrood) het brede pad/veldweg omhoog. Boven aan
de T-splitsing gaat u R (51/Kattenroth (inderdaad
nu met t) over de betonplatenweg. Meteen daarna
^^^^ aan de 3-sprong bij zitbank, stenen
wegkruis en wkp 51 gaat u L (52/zwart//gele
cirkel) de verharde veldweg omlaag.
(Meteen daarna ziet u links de witte hoeve
Kattenroth, waar u langs bent gekomen. Voor u in de
verte de ziet u St. Lambertuskerk en het kasteel in
Mheer.

U loopt nu weer over Nederlands grondgebied. De
route volgend passeert u aan deze veldweg nog twee
zitbanken met mooi uitzicht).
4. Na 400 gaat u aan de 3-sprong bij wkp 52 en
veldkruis R (geel) de veldweg omhoog.
(Even verder staat boven een zitbank. Hier heeft u
weer schitterend uitzicht o.a. in de verte links weer op
de St. Lambertuskerk (1881) in Mheer en voor u op
de St. Gerlachuskerk (1876) in Banholt).
Negeer na de volgende 400 m bij veldkruis type
vliegermodel zijpad rechts omhoog en u loopt de
buurtschap Vroelen binnen. Aan de 3-sprong gaat
u R/RD met links een waterput. Meteen daarna
aan de omgekeerde Y-splitsing bij zitbank gaat R
omhoog. Negeer graspad/voetpad rechts en u
passeert meteen links een wegkruis. Boven aan
de
volgende
omgekeerde
Y-splitsing
bij
Mariabeeldje boven poort (ingang) van hoeve (nr.
27) gaat u L/RD (geel/rood/zwart).
(Omlaag lopend passeert u rechts (nr. 24) de mooie
gerestaureerde
18e
eeuwse
voormalige
carréboerderij
Hoeve
Endepoel
(nu
vakantiewoningen). Links (nr. 23) passeert u een
mooi vakwerkhuisje).
Meteen voorbij bord “Einde Vroelen” en zitbank
gaat u tegenover huisnr. 20 R (geel) over de
veldweg met links de achterkant van een groot
wegkruis. Meteen daarna aan de 3-sprong bij
hoge gsm-mast gaat u R (geel) en u passeert
links het sportcomplex van de voetbalclub
Slenaken Noorbeek Combinatie ‘14. Aan de 3sprong bij boomkruisje gaat u L omlaag met links
het sportcomplex en rechts mooi uitzicht.
(Bijna beneden passeert u links het hardstenen
kruisje ter nagedachtenis aan Georges Romedenne.
Deze Belgische 49 jarige landbouwer/postbode uit
Olne zag zondag 3 sept. 1944 na de vroegmis in

blz 3 van 3
Fléron op de vlucht zijnde Duitse troepen, klapte in
zijn handen en riep “Vive la Belgique”. Hij werd
gevangen genomen, afgevoerd en meegenomen
naar Noorbeek, waar hij rond 19.00 uur hier met
enkele nekschoten werd gefusilleerd. Inwoners van
Noorbeek wilde hem helpen te vluchten maar hij
ondernam geen enkele poging omdat hij wist dat dan
Noorbeekse inwoners geëxecuteerd zouden worden.
Hij ligt begraven in Saint-Hadelin).
Beneden aan de voorrangsweg gaat u R (bruin)
pad omlaag parallel aan de doorgaande weg. Na
150 m passeert u twee zuilen en een hek. (Hier
word in de zomer ijs verkocht). Let op 30 m verder
steekt u voorzichtig de doorgaande weg over en
loopt u via het draaihekje (stegelke) het weiland
in dat u RD (geel) oversteekt. Via het volgende
stegelke loopt u bij bordje “Noordal” het
volgende weiland in en ga hier meteen bij brede
meidoornhaag L (zwart). (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. Na 700 m gaat u door
het in de haag staande draaihekje en ga dan 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” en
links de uitstroom van regenwaterbuffer).
Aan de 3-sprong bij veldkruis gaat u RD
(bruin/groen/blauw/geel-rood) het pad door de
smalle eikenlaan omhoog. Negeer bij instroom
van regenwaterbuffer zijpad links en loop RD het
stijgende verharde pad omhoog. Aan de
doorgaande weg bij bijzonder tuinkruis gaat u L
en u komt weer bij de herberg Sint Brigida, de
sponsor van deze wandeling, waar u in de
authentiek ingerichte zaak of op het leuke terras
nog iets kunt eten of drinken.

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. Hier staat bij de kerk ook de mooie St. Brigida kapel (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 staat ook het Wilhelminamonument dat in 1923 werd opgericht ter ere
van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.
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.

