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Deze pittige grenswandeling met hellingen gaat door de prachtige Voerstreek langs de dorpjes Veurs, Sint-
Pieters-Voeren en Sint-Martens-Voeren met schitterende uitzichten.  Na 7,5 km kunt u pauzeren bij Gasterij 
De Commanderie en even veder bij restaurant Cantarel. 
 

Startpunt: Herberg Sint Brigida  Dorpstraat 36, Noorbeek. U kunt parkeren op parkeerplaats aan de  
St. Maartensweg/Bogmanplein.  
 

(U kunt beginnen met een lekker kop koffie want de herberg is al om 8.30 geopend). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,67 km  2.55 uur  128 m  258 m 
 

 
 

230. NOORBEEK 12,7 km 
 
1. Met uw rug naar de herberg gaat u L. Neem nu 
bij bijzonder tuinkruis de eerste weg L (St. 
Maartensweg). (Vanaf de parkeerplaats gaat u 
uiteraard R de St. Maartensweg in). Negeer alle 
zijwegen en loop RD het dorp uit. Aan de 3-
sprong in de buurtschap Vroelen gaat u bij 
wegkruis en hoger gelegen waterput R verder 
omhoog. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u 
weer R. Neem nu voorbij de laatste woning (no. 
40) bij wegkruis type vliegermodel het eerste 
holle pad L (geel) omhoog. Ga boven door het 
draaihekje (stegelke) en volg het pad RD door het 
weiland met links van u afrastering/haag.  Aan de 
smalle  asfaltweg gaat u R. Aan de omgekeerde 
Y-splitsing  gaat L (zwart) en u loopt de 
buurtschap Ulvend binnen.  
 

(Het ene gedeelte van Ulvend ligt op Belgisch 
grondgebied, het andere gedeelte op Nederlands 
grondgebied).  
 

2. Aan de ongelijke 4-sprong bij grenspaal no. 21, 
muurkruis en Mariakapelletje gaat u RD (67) over 
de smalle asfaltweg richting De Planck. Aan de Y-
splitsing gaat u R (67). De verharde weg wordt na 
boerderij een veldweg/graspad.  
 

(Even verder heeft u rechts prachtig uitzicht over o.a. 
het Noordal).  
 

Negeer inrit rechts naar melkveebedrijf en loop 
RD (67) over de asfaltweg. Aan de 4-sprong in het 
gehucht Eiken gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 
67, zitbank, wegkruis en bij de met silex 
(vuursteen) gebouwde  woning met boven 
Mariabeeldje een ingemetseld heksenkruis,  RD 
(66) het bospad (steil) omlaag. Aan de 
omgekeerde Y splitsing gaat u RD (66). Aan de T-
splitsing bij infobord “Broekbos” gaat u R (66) 
het holle pad omlaag, dat even verder bij 
muurkuis in de buurtschap Krindaal een dalende 
smalle asfaltweg wordt.  
 

(Tegenover huisnr. 3 passeert u rechts wijndomein 
Crutzberg).  
 

Beneden gaat u aan de T-splitsing bij wkp 66 L 
(65) de brede asfaltweg omhoog.  Na 350 m gaat u 

bij het laatste rechts gelegen huis (nr. 18) R (65) 
het pad omhoog, dat u bijna 1 km RD volgt. 
 

(Tegenover dit huis staat in de graft een 
Mariakapelletje. De route volgend heeft u omhoog 
lopend achteromkijkend mooi uitzicht op de wijngaard 
Crindael van het wijndomein De Planck. Boven bij 
zitbank heeft u mooi uitzicht over het Veursdal).   
 

3. Aan de T-splitsing bij wkp 65 gaat u R (64) de 
grindweg omlaag.  
 

(Mogelijk hoort u hier plotseling het geluid van een 
trein, die hier vlakbij uit de 2130 m lange tunnel komt. 
De tunnel bestaat uit twee tunnelbuizen die op 18 
meter 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 december 1917 werd de tunnel 
in gebruik genomen. De tunnel maakt deel uit van 
de Montzenroute).  
 

Bijna beneden bij ijzeren hek ziet u rechts de 
spoorlijn, die hier de tunnel ingaat/uitkomt. 
Voorbij picknickbank wordt de veldweg een 
stijgende veldweg. Bijna boven in de buurtschap 
Veurs wordt de veldweg een asfaltweg.  
 

(U passeert rechts het authentieke winkeltje, bekend 
als bij de inmiddels overleden Jetteke, waar u o. a. 
het regionaal bekende Voerdrupke (een lichte 
aperitiefjenever) kunt krijgen).  
 

Vlak daarna aan de ongelijke 4-sprong bij 
wegkruis en elektriciteitstoren gaat u bij 
verbodsbord RD (64/Daal) de smalle asfaltweg 
omhoog. Aan de T-splitsing bij wkp 64 gaat u R 
(63) en u passeert  enkele mooie vakwerkhuisjes. 
Aan de 3-sprong voor groot vakwerkhuis en bij 
wkp 63 gaat u L (61) over het graspad. Boven aan 
de T-splitsing bij afsluitboom en wkp 61 gaat u R 
(62). Vlak daarna gaat u L (59) het bospad 
omhoog. Loop rustig de steile helling omhoog. 
Boven aan de kruising gaat u R over de brede 
bosweg. Negeer  zijpaden en volg daarna de 
verharde weg. Beneden in Sint-Pieters-Voeren 
gaat u aan de doorgaande weg R.  
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(Even voor de kerk ziet u links het kasteel de 
Commanderie. Het kasteel 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 van Eijsden in de 
Maas stroomt. Het neogotische Sint-Pieters-Stoel 
kerkje is omstreeks 1660 gebouwd in opdracht van 
Commandeur Willem Quaedt van Beeck, wiens 
grafsteen zich bij de toegangspoort van het kerkhof 
bevindt). 
 

4.  Aan de 3-sprong bij de gezellige Gasterij De 
Commanderie (een prima pauzeplek) gaat L (60) 
omlaag richting viskwekerij. Aan de 3-sprong 
voor groot vakwerkhuis en bij wkp 60 gaat u R 
(55). Aan de 3-sprong bij restaurant de Cantarel 
gaat u RD (55). (Een mooie pauzeplek met mooi 
terras ) Negeer veldweg links. Aan de T-splitsing 
gaat u R. Meteen daarna gaat u L (47) langs een 
wit woonhuis. Boven aan de 3-sprong gaat u R 
(47). Aan de 3-sprong bij wkp 47 RD (91). Aan de 
T-splitsing voor hoog spoortalud gaat u R (91). 
Bij spoorviaduct en begraafplaats buigt de weg 
naar links.   
  
5. Aan de T-splitsing in Sint–Martens-Voeren gaat 
u bij wkp 91 R (48). Na 30 m gaat u bij zitbank L 
(48) het bruggetje over en volg het pad langs het 
beekje de Voer. Aan de verharde 3-sprong gaat u 
R (48). Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
gedenksteen van brigadier Lescrenier gaat u L 
(rood-wit) de asfaltweg omhoog.  
 

(Brigadier Lescrenier maakte deel uit van een 
patrouille van het nabijgelegen (5 km) 
verdedigingsfort van Aubin, die in het buurtschap 
Katten Roth op de eerste dag van de oorlog op een 
Duitse eenheid botste).  
 

Waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u RD 
het smalle bospad omhoog.  
 

(Boven bij weiland heeft u achteromkijkend mooi 
uitzicht over de Voerstreek).  
 

Aan de 4-sprong  gaat u RD (gele cirkel) verder 
omhoog.   
 

6. Boven aan de T-splitsing gaat u R 
(51/Kattenroth) over de betonweg. Vlak daarna 
aan de 3-sprong bij zitbank en stenen wegkruis 
gaat u L (52) de veldweg omlaag.  
 

(Meteen daarna ziet u voor u in de verte de kerk en 
het kasteel in Mheer. U loopt weer over Nederlands 
grondgebied).  
 

Aan de 3-sprong 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 (zwart) de veldweg 
omlaag.  
 

(Wijn uit deze wijngaard is te koop bij verswinkel 
Nuijts en kadowinkel Tieske beide gevestigd in 
Noorbeek).  
 

Volg nu bijna 1 km deze dalende verharde (holle) 
veldweg. Negeer bijna beneden draaihekje rechts. 
Vlak daarna aan de 3-sprong bij veldkruis loopt u 
RD en u loopt Noorbeek binnen.  Aan de kruising 
bij wegkruis  gaat u R en u passeert links de 
prachtige Sint Brigada kerk. Aan de 4-sprong bij 
kerk en Brigida kapel (1772) loopt u RD. (Zie info 
laatste alinea). Negeer zijwegen en loop RD door 
het beschermd dorpsgezicht terug naar de 
herberg, de sponsor van de wandeling, waar u op 
het terras of binnen in de knus ingerichte herberg 
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 
Brigada kerkje 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. 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 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.   

 


