1196. SLENAKEN - NOORBEEK 13,6 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling wandelt u via een veldweg omhoog naar
de Belgische grens en de buurtschap De Plank, hier passeert u Brasserie De Plankerhoeve. U daalt een
leuk bospaadje af en dan loopt u over een pad naar Sint-Martensvoeren. Nu volgt een steile klim door een
hellingbos omhoog en boven steekt u de Nederlandse grens over. Via mooie holle weg komt u in
Noorbeek bij herberg Sint Brigida waar u kunt pauzeren. Dan loopt u door weilanden en loopt u via een
holle veldweg omhoog. Via veld weg met weids uitzicht loopt u naar de buurtschap Schilberg en dan
wandelt u via een mooie holle weg omlaag naar Slenaken. Langs de mooie kerk omhoog lopend komt u
weer bij de brasserie die aan de achterzijde een terras heeft met schitterend uitzicht. Deze route biedt
prachtige uitzichten op het Heuvelland en de Voerstreek.

Startpunt:
De Zevende Heerlijkheid, Grensweg 9, Slenaken. Tel:043-4573259.
openingstijden de website www.zevendeheerlijkheid.nl
.

Zie voor actuele

Startpunt: Herberg Sint Brigida, Dorpstraat 36, Noorbeek. Start dan bij punt 4. U kunt parkeren op
parkeerplaats aan de St. Maartensweg/Bogmanplein. (Woensdag en donderdag gesloten).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

13,59 km

3.30 uur

114 m

247 m

1196. SLENAKEN - NOORBEEK 13,6 km
1 Met uw rug naar de ingang van De Zevende
Heerlijkheid
gaat
u
bij
wegkruis
RD
(Planckerweg/rood) de asfaltweg omhoog, die
even verder een stijgende holle veldweg wordt.
Negeer graspad rechts omlaag. Boven aan de 4sprong bij veldkruis, zitbank (mooi uitzicht),
wegwijzer en wandelknooppunt (wkp) 70 gaat u
RD (71) de veldweg omhoog, die u 1 km RD volgt.
(Kijk bijna boven bij laagstamboomgaard nog even
achterom. Een eind verder passeert u links achter de
haag gelegen wijngaard van wijndomein De Planck.
Dit is de zuidelijkst gelegen wijngaard van Nederland.
Bij toegangshek van de wijngaard hangt een
infobordje met info over het wijndomein de Planck).
Aan de voorrangsweg bij wegkruis en es gaat u L
(71) en u passeert wijndomein De Planck. Bij
grenspaal 19 loopt u België binnen. (Rechts
passeert u Brasserie De Plankerhoeve, dinsdag en
woensdag gesloten). Aan de 3-sprong bij het
voormalig douanekantoor de Planck (nr. 42)) gaat
u bij wkp 71 R (72) omhoog richting St.
Martensvoeren. Negeer bij muurkruis zijweg
rechts. Negeer meteen daarna bij wkp
72
doodlopende zijweg links en loop RD (67)
omlaag. Vlak daarna, waar de doorgaande weg bij
trafohuisje links omlaag buigt, gaat u R (67)
omhoog. Bij de met vuursteen/silex gebouwde
hoeve (huisnr. 114) verlaat u de bebouwde kom.
Na 200 m gaat u bij afsluitboom L het bospad
langs het infobord “Broekbos” omlaag. (U verlaat
hier 67). Volg nu geruime tijd het dalende bospad
dat meteen daarna naar rechts buigt. Negeer na
300 m zijpad scherp links omlaag. U loopt nu
even parallel aan de links beneden gelegen

wijngaard Krindaal. (In de zomer is de wijngaard
door de begroeiing slecht te zien).
2. 300 m verder gaat u aan de 3-sprong bij
volgend infobord “Broekbos” L het holle pad
omlaag, dat even verder bij muurkuis in het
gehucht Krindaal een dalende smalle asfaltweg
wordt. (Tegenover muurkruis ligt rechts wijndomein
Crutzberg). Beneden gaat u bij wkp 66 R (54) de
brede asfaltweg omlaag. Vlak voor het
spoorwegviaduct gaat u bij 2 grote keien R (54)
over het pad dat u geruime tijd RD volgt met
rechts het stroomgebied van de beek Veurs en
links het talud van de Montzen spoorlijn.
(De goederenspoorlijn genaamd Montzenlijn verbindt
het Duitse Ruhrgebied en de Antwerpense haven).
Na
bijna 1 km wordt het smalle pad een
asfaltweg en u loopt Sint-Martens-Voeren binnen.
Aan de 3-sprong bij Heilig Hartbeeld (1926) gaat u
RD omlaag. Let op! Meteen voorbij huisnr. 43
gaat u R (54/Kastanjeboomstraat) de smalle
doodlopende asfaltweg omlaag. Beneden aan de
T-splitsing bij wkp 54 gaat u L (48) met links van
u de Veurs. Aan de 3-sprong bij zitbank en voor
de monumentale St. Martinuskerk gaat u R
(48/Komberg) omlaag Aan de 4-sprong bij het
herinneringsmonumentje
aan
brigadier
Lescrenier gaat u R (wit-rood) de smalle
asfaltweg omhoog.
(Brigadier Lescrenier maakte deel uit van een
patrouille van het nabijgelegen (5 km) fort van AubinNeufchâteau, die in het boven gelegen gehucht
Katten Roth op de eerste dag van de oorlog op een
Duitse eenheid botste).
Waar de asfaltweg boven naar rechts buigt, gaat
u RD (wit-rood) het smalle holle bospad omhoog.

(Rechts ziet u hier aan de asfaltweg de schietbomen
met kogelvanger van schutterij St-Martinus (1662)).
Na 100 m loopt u bij weiland RD verder omhoog.
(Hier bij weiland heeft u prachtig uitzicht over de
Voerstreek).
3. Aan de 4-sprong loopt u RD (gele cirkel/witrood) verder omhoog. Bijna boven gaat u RD (witrood) de veldweg omhoog. Boven aan de Tsplitsing gaat u R (51/Kattenroth) over de
betonweg. (U wandelt hier even over de grenslijn
van Nederland en België). Vlak daarna aan de 3sprong bij zitbank, wkp 51 en stenen wegkruis
gaat u L (52) de veldweg omlaag. Aan de 3sprong bij wkp 52 en veldkruis loopt u RD
(53/geel/zwart). Aan de volgende 3-sprong bij
wijngaard Op gen Heugde, zitbank, groot
infobord en veldkruis gaat u L (53/zwart) de
(holle) verharde veldweg omlaag. Let op! Omlaag
lopend gaat u na 600 m bij 2 rode
wandelmarkeringspaaltjes R door het draaihekje.
Loop nu RD door het weiland met rechts
afrastering. Via volgend draaihekje volgt u RD het
smalle pad gelegen tussen hagen. In Noorbeek
gaat u RD (Schoolstraat) de asfaltweg omlaag.
Aan de 3-sprong, met links ’t Hofke, gaat u RD
verder omlaag. Voorbij huisnr. 17 gaat u L de
klinkerweg omlaag en loop even verder RD met
links de grote parkeerplaats. Aan de T-splitsing
bij wandelbord en hoge sirenepaal gaat u R. Vlak
daarna aan de volgende T-splitsing gaat u L
omlaag. Aan de doorgaande weg bij bijzonder
tuinkruis gaat u R. Na 100 m komt u bij Herberg
St. Brigida, de sponsor van deze wandeling, waar
u binnen of op het leuke terras iets kunt eten of
drinken. De uitbaatster Brigitte verneemt graag
wat u van de wandeling vindt.
4. Met uw rug naar de ingang van Herberg St.
Brigida gaat u L. Aan de 4-sprong meteen voorbij
huisnr. 21 en bij bijzonder tuinkruis gaat u R
(groen/bruin/blauw/zwart) door het steegje/pad
omlaag. Bij kerkhof gaat u RD verder omlaag. Bij
instroom regenwaterbuffer gaat u RD (geel-rood)
het pad door de eikenlaan omlaag. Aan de 3sprong bij veldkruis en regenwaterbuffer”
Wersch” gaat u RD. Meteen daarna loopt u bij
breed ijzeren hek via draaihekje (stegelke) RD
(groen/bruin/zwart) over het brede graspad
gelegen tussen hagen. Bij infobord “Groenspot
nr. 9” passeert u het volgende stegelke. 10 meter
voorbij zitbank gaat u R (zwart) door het
draaihekje. Loop nu geruime tijd RD beneden
door de weilanden door het mooie Noordal. Na
700 m gaat u bij dwars staande meidoornhaag R
(geel) door het draaihekje en loop RD door het
weiland omhoog. Steek de doorgaande weg over
en ga R het pad langs deze weg omhoog. Na 200
m gaat u vóór de plaatnaamborden Noorbeek L
de holle veldweg omhoog.
(U passeert even verder rechts het hardstenen
kruisje ter nagedachtenis van Georges Romedenne.
Deze Belgische 49 jarige landbouwer/postbode uit

Olne zag zondag 3 sept. 1944 na de vroegmis in
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).
5. Boven aan de T-splitsing bij boomkruis en
sportcomplex gaat u L (geel/geel-rood) omlaag.
Na bijna 600 m wordt de veldweg bij grote
regenwaterbuffer een smalle stijgende asfaltweg.
Boven aan de kruising bij wegkruis gaat u RD
(geel-rood) omhoog. Na 500 m gaat u beneden bij
wegkruis en zitbank R over het licht stijgende
brede (gras)pad, dat na 300 m links omhoog
buigt. Boven in de buurtschap Schilberg gaat u R
over het twee richtingen fietspad langs de
doorgaande weg. Na 150 m gaat u aan de 4sprong bij grenspaal nr. 20 L (69) over de smalle
asfaltweg. Aan de 4-sprong bij de St. Jozefkapel
(1946) met het hoge torentje, wegkruis, waterput
en zitbank gaat u RD (blauw) richting Slenaken.
Negeer omlaag lopend bij trapje zijpad links en
loop RD verder omlaag met even verder links
prachtig uitzicht.
6. Aan de 3-sprong bij Annakapel (1850), waar
achter een zitbank staat (prachtig uitzicht), gaat u
RD de mooie holle smalle eenrichtingsweg
omlaag.
(Over het ontstaan van de kapel bestaat de volgende
legende. Op de plek van het huidige kapelletje zou in
een ver verleden reeds een wegkruis hebben
gestaan. Tijdens een verwoestende pestepidemie
trokken de inwoners van Slenaken in processie van
het Remigiuskerkje biddend richting het kruis.
Eenmaal bij het kruis aangekomen en men een
gezamenlijk gebed begon, zagen de gelovigen een
wolk opstijgen uit het dal van Slenaken. Bij
terugkomst bleek de pest geweken te zijn en als dank
werd van het wegkruis een kapel gemaakt, gewijd
aan de Heilige Anna, moeder van Maria).
Aan de T-splitsing gaat u L (blauw). Beneden in
Slenaken
bij
muurkruis
en
voormalig
gemeentehuis gaat u R omlaag. Waar vlak daarna
de doorgaande weg bij de links hoger gelegen
pastorie (1799) en Mariakapelletje in muurnis naar
links buigt, gaat u R over de klinkerweg richting
Teuven. Meteen hierna gaat u R (Grensweg/rood)
de asfaltweg omhoog.
(Hier staat de “kerkbron” met het kunstwerk “moeder
en kind”. Zie infobordje aan muur. Aan de kerk hangt
hier een groot muurkruis uit 1856.
U kunt hier ook via het kerkhof met de vele
gietijzeren zwarte grafkruisen lopen. Voor info kerk
zie infobordje bij deuringang).
Na 200 m komt u bij De Zevende Heerlijkheid, de
sponsor van de wandeling.

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.

