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Tijdens deze heuvelachtige, panoramische en grensoverschrijdende wandeling wandelt u over rustige 
smalle asfaltwegen, door weilanden en over veldwegen omlaag naar de rand van Noorbeek en dan struint u 
door de weilanden van het Noordal. Aan het eind van punt 2 kunt u naar Herberg St. Brigida lopen.  U 
passeert de Brigidabron en dan loopt u door het mooie Noordal omhoog naar de Snauwenberg. U loopt 
door het bos omlaag de Voerstreek binnen en passeert het prachtige Landgoed Altembrouck. U loopt 
Noorbeek, in 2019 uitgeroepen tot het mooiste dorp van Limburg, binnen waar u kunt pauzeren bij eetcafé 
D’r Pley en dan loopt u via veldwegen weer omhoog naar Ulvend. U kunt natuurlijk ook in Noorbeek de 
route oppikken. De route biedt mooie vergezichten en in de zomer staan er veel koeien in de weilanden. 
Ondanks het hoogteverschil is het een makkelijk te lopen route.   
 
Startadres: Landgoed Hof van Ulvend, Ulvend 1, Ulvend – Noorbeek. (Parkeer langs de weg). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,20 km  2.45 uur  108 m  168 m 
 

 
 

1293. ULVEND 11,2 km  
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u L.  
 

(U passeert meteen links de ingang van de voormalig 
carréhoeve Hof van Ulvend daterend uit 1771 zie 
sluitsteen boven ingang/poort).  
 

Meteen daarna aan de  ongelijke 4-sprong bij 
Mariakapelletje (1960), wandelknooppunt (wkp) 
68, grenspaal no. 21 en  muurkruis gaat u L 
(69/rood/zwart) over de smalle asfaltweg.  
 

(Het linker gedeelte van dit buurtschap ligt op  
Nederlands grondgebied en het rechter gedeelte op.  
Belgische grondgebied).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (zwart/69/Schilberg). 
Negeer na 300 m tegenover regenwaterbuffer 
veldweg rechts. 30 m verder gaat u voorbij 
straatnaambord Schilberg L (zwart) via klaphekje 
het weiland in.  Loop RD (iets naar rechts) door het 
lange weiland. Voorbij twee veedrinkbakken gaat 
u aan het eind van het weiland in de rechterhoek 
R (zwart) door het klaphekje en loop RD met links 
een meidoornhaag. Op de hoek van de 
afrastering gaat u L (zwart) door het klaphekje en 
loop RD het volgend weiland omlaag met rechts 
afrastering later haag. Beneden gaat u in de 
rechterhoek door het klaphekje en ga dan L de 
smalle asfaltweg omhoog. (U verlaat hier de zwarte 
route).  Negeer boven graspad rechts. (Hier heeft u 
rondom mooi uitzicht).    
 

2. Beneden voorbij boerderij gaat u aan de 
kruising bij wegkruis RD (geel/geel-rood 
(Krijtlandpad)) de smalle holle asfaltweg omlaag, 
die beneden bij regenwaterbuffer een stijgende 
veldweg wordt.  Na 800 m gaat u aan de 3-sprong 
bij boomkruisje R (grijs) de veldweg omlaag met 
links het sportcomplex van de voetbalclub 
Slenaken Noorbeek Combinatie ‘14.  
 

(Bijna beneden in de holle weg passeert u links 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).  
 

Beneden aan de voorrangsweg gaat u R (bruin)  
het pad langs de doorgaande weg omlaag. Na 150 
m passeert u een hek met 2 stenen pilaren (nr.38). 
Let op! 25 meter verder steekt u voorzichtig de 
doorgaande weg over en loopt u  RD (geel/grijs) 
het weiland in dat u RD oversteekt. Via  
draaihekje (stegelke) loopt u bij bordje “Noordal” 
het volgende weiland in en ga hier meteen L 
(zwart) door de hoogstamboomgaard. (U verlaat 
hier de gele route). Blijf nu geruime tijd RD door de 
smalle weilanden lopen met schuin links voor u 
de kerktoren van St. Brigidakerk in Noorbeek. Na 
600 m gaat u aan het eind door het in de haag 
staande draaihekje en ga R (groen/bruin)  over 
het  pad. (Hier staat links een zitbank). 
 

(Wilt u na 4 km pauzeren, dan kunt hier naar Herberg 
Sint Brigida lopen (400 m). Ga hier dan L. Aan de 3-
sprong bij veldkruis gaat u RD door het steegje 
omhoog. Boven aan de asfaltweg in Noorbeek gaat u 
L en na 100 m komt u rechts bij de herberg).   
 

3. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L het 
smalle pad langs de bosrand en weiland omhoog. 
Aan de asfaltweg bij zitbank en boomkruisje gaat 
u L (blauw/geel) omlaag.   
 

(Hier heeft u bij zitbank mooi zicht op de kerk van 
Noorbeek. Een eindje verder passeert u rechts (nr. 7) 
een mooi vakwerkhuisje).  
 

Beneden vlak voor de T-splitsing en voor mooi 
wit wegkruis in de buurt Wesch (Noorbeek) gaat u 
R het klinkerpad omlaag langs huisnr. 5.   
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U komt bij de Sint Brigidabron (zie infobordje) en 
enkele zitbanken. Het heldere bronwater van de 
Brigidabron was de drinkplaats voor mens en 
dier. Ook werd hier de was (wesch) gedaan. 
 

(Het bronwater werd ook in vroegere jaren door de 
priester gezegend en aan landbouwhuisdieren 
gegeven om hen van ziekte te vrijwaren of te 
genezen. Hier ontspringt ook het riviertje de Noor dat 
in ’s Gravenvoeren (Vitchen)  uitmondt  in de Voer. 
Het is het enige riviertje dat noord-zuidwaarts van 
Nederland naar België stroomt). 
 

Steek bij de mooie afbeelding van St. Brigida aan 
brug de doorgaande weg over en ga R omhoog. 
 

(Hier staat links van de doorgaande weg op het 
grasveld de schietboom met kogelvanger van 
schutterij Sint Brigida (1622, heropgericht in 1953) uit 
Noorbeek).  
 

U passeert het fraaie vakwerkhuisje “Trienche” 
(19e eeuw/nr.4). Meteen voorbij huisnr. 2, waar in 
de tuin een wegkruis staat,  gaat u  L (37) over de 
veldweg.  Negeer graspad rechts omhoog en volg 
RD (37) de veldweg, die later een  pad gelegen 
tussen twee hagen wordt. Via draaihekje loopt u 
een weiland in. Ga hier schuin R (37) door het 
weiland omhoog. Boven bij het einde van een 
doornhaag/graft gaat u scherp R (37) omhoog en 
ga na 50 m door de brede doorgang.  Na de brede 
doorgang gaat u L (37) en ga dan meteen R (37) 
omhoog richting draaihekje. Via draaihekje volgt 
u het pad gelegen tussen twee hagen RD 
omhoog. (Kijk nog even achterom en geniet van het 
mooie uitzicht).  
 

4. Boven aan de smalle asfaltweg gaat u L (37). 
Aan kruising bij wegkruis en wkp 37 gaat u RD 
(36/rood/groen) over de smalle asfaltweg.  
 

(U loopt hier over de Snauwenberg, precies over de 
grenslijn met links België en rechts Nederland).  
 

Een eind verder passeert u een grenspaal van de 
gemeente Eijsden - Margraten en grenspaal nr. 
23.  
 

(Hier heeft u rechts mooi zicht op de St. 
Lambertuskerk (1882) en het kasteel (begin 14e 
eeuw) in Mheer). 
 

Negeer na 100 m bij graspad rechts gelegen 
tussen akkers en loop RD (groen).  Bij wkp 36 en 
bij bordje van Natuurpunt gaat u L  (39) het 
smalle pad langs en door de bosrand omlaag.  
 

(Als u na bijna 100 m rechts gaat, dan heeft u 
meteen bij  weiland prachtig uitzicht over het Noordal 
en het Land van Herve).  

Beneden voorbij klaphekje gaat u bij wkp 39 R 
(41) de brede verharde weg omlaag.  Na 200 m 
gaat u aan de 3-sprong scherp L over de 
grindweg richting Landgoed Altembrouck.   
 

(Hier ziet u rechts op het Landgoed Altembrouck het 
witte vakantieverblijf “de Molenhoeve”. Dit historisch 
gebouw werd rond 1800 gebouwd en had de functie 
van boerderij en watermolen. De molenactiviteiten 
werden rond 1910 beëindigd). 

U passeert meteen links de voormalige 
koetsierswoning van het kasteel, later 
jachtopzienerswoning, die eind 19e begin 20e 
eeuw is gebouwd. Een eind verder loopt u parallel 
aan het rechts en vervolgens links van u 
stromende beekje de Noor.   
 

(Hier heeft u rechts mooi zicht op het kasteel en de 
grote vijver.  
 

Waar de grindweg naar rechts buigt,  liggen links 6 
grafplaten van de adellijke familie Schiervel, 
voormalige bewoners van het kasteel. Deze 
grafplaten hoorden bij het familiegraf waar de 
grafsteen nu tegen de kerk in s ‘Gravenvoeren staat). 
 
U passeert   Kasteel Landgoed Altembrouck. 
 

(Als u de eerste poort  rechts ingaat, dan komt op de 
mooie binnenplaats van het kasteel, nu 
hotel/restaurant,  waarvan de oudste delen dateren 
uit 1314. Altembrouck was al in de 17e eeuw een 
bijzonder fraaie buitenplaats en lustoord, waar de 
graven van Dalhem en Hoensbroek in de zomer hun 
vertier kwamen zoeken). 
 

5. Na de gebouwen gaat u L door het hek tussen 
twee pilaren (blauw) de smalle veldweg omhoog.  
Boven aan de T-splitsing gaat u L (groen/blauw) 
over de veldweg.  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/blauw/groen/rood) 
de asfaltweg omlaag richting kerk. Na de 
volgende 400 m gaat u aan de 4-sprong bij 
wegkruis in Noorbeek R (52/Boyeweg) omhoog.  
 

(Wilt u na bijna 9 km pauzeren, loop dan RD langs de 
prachtige St. Brigidakerk, die te bezichtigen is,  en u 
komt meteen bij eetcafé D’r Pley waar u binnen in de 
knusse zaak of op  het leuke terras kunt pauzeren).  
 

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 aan de rand van 
Maastricht). 
 

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). 
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Boven, aan de omgekeerde Y-splitsing bij 
zitbank, infobord en veldkruis, gaat u R 
(geel/zwart/52) over de licht stijgende veldweg. 
Aan de 3-sprong bij veldkruis en wkp 52 gaat u L 
(geel) de veldweg omhoog. ( 
 

Even verder heeft u boven bij zitbank weer prachtig 
uitzicht).  
 

6. Na bijna 400 m, voor de eerste woningen van 
de buurtschap Vroelen, gaat u bij veldkruis type 
vliegermodel R (geel) het holle pad omhoog.  
 

(In dit holle pad ligt een dassenburcht, waar de das 
bij het graven van een uitgang op het pad een hoop 
grond heeft gegooid (2019)).  
 

Boven gaat u door het draaihekje en volg RD het 
graspad door het weiland met links de haag. (Kan 
dat niet, loop dan RD door het weiland met rechts 
van u de haag). Voorbij draaihekje gaat u R over 
de licht stijgende smalle asfaltweg. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing bij fietsknooppunt 430 
gaat u L omhoog met links een rij essen en rechts 
weer mooi uitzicht en u loopt Ulvend binnen. Na 
200 m komt u bij huisnr. 1 weer bij de 
vakantiehoeve, 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.   


