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blz 2 van 4
Tijdens deze wandeling met hellingen loopt u door de prachtige Voerstreek naar Noorbeek. U passeert de
gehuchten Ketten en Schophem en u loopt door de bossen van de Schophemerheide en het Hoogbos.
Halverwege in Noorbeek kunt u pauzeren bij Herberg St. Brigida.

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,93 km

2.50 uur

113 m

214 m

262. ‘s GRAVENVOEREN 12 km
Startadres: Afspanning De Swaen, Kinkenberg 188, ‘s Gravenvoeren. U kunt parkeren op de grote
parkeerplaats gelegen aan de Boomstraat 41, ‘s Gravenvoeren.
Vanaf parkeerplaats Boomstraat:
Vanaf de grote parkeerplaats, waar u zicht heeft
op het mooie torentje van de kapel van het
voormalig Ursulinenklooster (1899), gaat u L
(Boomstraat) omlaag. Beneden aan de ongelijke
4-sprong gaat u R en u passeert rechts de St.
Lambertuskerk (1786) waarvan de toren uit de 14e
eeuw stamt en waar tegen de muur veel oude
grafstenen staan.
(Links tegenover de kerk is het Bezoekerscentrum
Toerisme Voeren. 25 m verder tegenover groot H.
Hartbeeld passeert u links bakkerij–lunchroom
Equilibrium (Evenwicht), waar u o.a. heerlijk gebak
kunt krijgen).
Aan de volgende ongelijke 4-sprong voorbij H.
Hartbeeld en oorlogsmonument gaat u bij beeld
van de Waggeler gaat u RD. Ga nu verder bij ****
in punt 1.
1. Met de rug naar de ingang van café de Swaen
gaat u meteen aan de 4-sprong bij de Onze Lieve
Vrouwkapel (1715) L (24). Meteen daarna steekt u
via brug het riviertje de Voer, een zijriviertje van
de Maas, over. Aan de 4-sprong bij het
beeldje/kunstwerk
van
Der
Waggeler
(carnavalsvereniging) en wandelknooppunt (wkp)
24 gaat u L (28). **** Na 100 m gaat u meteen
voorbij huisnr. 14 R (28) de asfaltweg weg
omhoog. 100 m verder bij garage volgt u RD (28)
de stijgende holle veldweg. Boven bij veldkruis
en wkp 28 gaat u gaat L (31) over de
betonnenweg. Negeer zijpaden en volg geruime
RD de betonnenweg/fietspad. Na 1 km gaat u aan
de kruising bij wkp 32 en de Steenboskapel
(1846) L (32) de holle veldweg omlaag.

(Als u de kapel inloopt, dan hoort u Gregoriaans
gezang. De kapel is gebouwd met restanten van een
hier vlakbij gevonden Romeinse villa).
2. Steek beneden bij wegkruis de doorgaande
weg over en loop RD (32/Ketten) de doodlopende
asfaltweg omlaag. Beneden in de buurtschap
Ketten gaat u aan de T-splitsing bij mooie
treurwilgen en wkp 32 R (44) over het pad met
rechts de Voer. (Na bijna 100 m passeert u een
zitbank, een genietplekje). Negeer zijpaden links.
Aan de 4-sprong bij wegkruis en wkp 44 in het
buurtschap Schophem gaat u L (43) de asfaltweg
omhoog, die een stijgend bospad wordt.
(Het is een lange straffe kuitenbijter naar de
Schophemerheide dus doe rustig aan).
2. Negeer zijpaden. Na 750 m gaat u boven aan de
kruising bij wkp 43, zitbank, wegkruis en
afsluitboom R (50) over de verharde weg. Na 300
m gaat u L (rood) over de veldweg. Na ruim 300 m
loopt u bij zitbank en veldkruis Nederland binnen.
(Hier heeft u prachtig uitzicht. Links ziet u de
kerktorens van Noorbeek, Banholt en Mheer).
Volg geruime tijd de dalende veldweg. Na 750 m
gaat u beneden aan de T-splitsing bij zitbank en
boomkruisje R de smalle asfaltweg omlaag. Na
400 m gaat u aan de kruising bij wegkruis in
Noorbeek RD. Aan de 4-sprong bij de Brigidakerk
gaat u RD (Dorpstraat) door het beschermd
dorpsgezicht van Noorbeek.

(Hier op het pleintje staat het prachtige Sint
Brigadakerkje (circa 1500), de mooie St. Brigidakapel
(1772), het Wilhelmina monument (1923) en de SintBrigida-den, die sinds 1634 jaarlijks op de tweede
zaterdag na Pasen door de jonkheid (ongetrouwde
mannen) met versierde trekpaarden wordt gehaald
en door de getrouwde mannen ’s avonds wordt
geplant. Zeker eens komen kijken.

blz 3 van 4
smal pad gelegen tussen twee hagen wordt. Via
draaihekje loopt u een weiland in. Ga hier schuin
rechts (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 gaat u L
(37) en ga dan meteen R (37) omhoog richting
draaihekje. Via draaihekje volg u het pad gelegen
tussen twee hagen RD omhoog.

De route volgend passeert u rechts 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).

(Kijk nog even achterom en geniet van het mooie
uitzicht).

Negeer bij bijzonder kruis zijweg rechts. Loop
nog even RD en u komt bij Herberg St. Brigida
(huisnr. 36), een mooie pauzeplek met terras.
3. Met de rug naar de ingang van de herberg gaat
u L. Let op! Na bijna 100 m gaat u tegenover de
eerste zijweg links (St. Maartensweg) en
tegenover het bijzonder kruis R (blauw/groen) het
smalle pad gelegen tussen huizen omlaag. Aan
de 3-sprong bij veldkruis gaat u RD. Meteen
daarna loopt u bij regenwaterbuffer ” Wersch” via
het draaihekje (stegelke) RD (groen/bruin) over
het brede graspad gelegen tussen hagen. Bij
infobord “Groenspot nr. 9” passeert u het
volgende stegelke. Negeer voorbij zitbank
draaihekje rechts. Aan de T-splitsing gaat u L
(geel/rood) over het smalle pad. Aan de asfaltweg
bij zitbank en boomkruisje gaat u L (blauw/geel)
omlaag.
(Hier heeft u mooi uitzicht op de kerk van Noorbeek.
Een eindje verder passeert u een leuk
vakwerkhuisje).
Beneden in de buurt Wesch/Noorbeek vlak voor
de T-splitsing en voor mooi wit wegkruis gaat u
R het klinkerpad omlaag langs huisnr. 5 . 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).

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. Over
deze weg reed in de 18e eeuw ook de postkoets van
Luik naar Alen, die in ’s Gravenvoeren en Gulpen
een halteplaats had, waar ook de paarden gewisseld
werden).
5. Een eind verder passeert u een grenspaal van
de gemeente Eijsden–Margraten en grenspaal nr.
23. Let op! Na 100 m gaat u R (rood/blauw) over
de veldweg/graspad gelegen tussen de akkers.
(Rechts ziet u de St Lambertuskerk (1881) en het
kasteel (begin 14e eeuw) in Mheer).
Het pad maakt 2 haakse bochten en wordt bijna
beneden een holle dalende veldweg. Beneden
aan de T-splitsing gaat u L (blauw/rood) over de
veldweg. Aan de 4-sprong bij zitbank en
waterpoel gat u RD (rood/21). Negeer zijpaden
links. Na 300 loopt u bij blauw verkeersbord en
waterpoel België binnen. Negeer zijpaden links en
blijf het pad geruime tijd beneden door en langs
de bosrand van het Hoogbos RD (21/rood)
volgen. (Na 750 m passeert u links een grote ligrelaxstoel).
6.
Na
1
km
aan
de
T-splitsing
bij
wandelknooppunt (wkp) 21 gaat u L (22) de holle
weg omhoog.
(Boven ziet u links en rechts verschillende bomen
met de in Nederland beschermde maretakken
(mistletoe ook wel vogellijm genoemd).

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

Boven aan de 3-sprong gaat u RD (22) over de
veldweg. Aan de schuine T-splitsing gaat u R (22)
de holle weg omhoog. Aan de kruising bij
driehoekig “bosje” gaat u RD (22).

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

(Een eind verder heeft u mooi uitzicht over het
Maasdal en het Land van Herve o.a. op steenbergen
van voormalige Waalse steenkoolmijnen in Blegny en
Micheroux).

4. U passeert het fraaie vakwerkhuisje “Trienche”
(19e eeuw/nr.4 ) en dan passeert u het huis (nr.2),
waar in de tuin een kruis staat. Meteen na dit huis
gaat u L (37) over de veldweg. Negeer graspad
rechts en volg de veldweg RD (37), die later een

Aan de 4-sprong bij de hooggelegen half ronde
Deniskapel gaat u RD (22) de holle bosweg
omlaag.
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(De kapel werd hier in 1814 gebouwd door
burgemeester Denis als boetedoening voor een door
hem gemaakte fout waarvoor hij gevangen genomen
werd en uit zijn ambt werd gezet. Welke fout lees
dan het infobordje boven aan de trap bij de kapel.
De kapel is hier in 1957 op circa 30 m van haar
oorspronkelijk plaats herbouwd.
Na 400 m wordt de veldweg een dalende
asfaltweg en u loopt ’s-Gravenvoeren weer
binnen. Aan de 3-sprong, met links het leuke
huisje (nr. 22) stammend uit 1502, gaat u RD (22)
steil omlaag. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong
bij wegkruis en wkp 22 gaat u RD (23) verder
omlaag en u komt weer bij de gezellige, knusse
Afspanning De Swaen waar al in de 18e eeuw de
postkoets tussen Luik en Aken stopte.
(Tegenover de kapel staat de (vakantie)woning
genaamd Het Wit Kruis. In de 1e helft van de 18e
eeuw is deze voorname dorpswoning gebouwd. De
woning werd reeds in 1794 genoemd naar een wit,
gesmeed ijzeren kruis dat vóór de woning stond. De
circa 1 m hoge, kalkstenen sokkel van het kruis staat
er nog en zou naar verluidt een restant zijn van een
zuil uit de oude in 1784 afgebroken kerk. De
toenmalige bewoner Henri Delvaux liet in 1715
tegenover zijn woning op hetzelfde perceel de
huidige kapel bouwen. Er lag toen nog geen weg
tissen zijn woning en de kapel).
Terug naar de parkeerplaats aan de Boomstraat
Loop terug naar de ongelijke 4-sprong bij het
beeldje van de Waggeler waar u R gaat met links
de kerk. Aan de volgende ongelijke 4-sprong gaat
u L (Boomstraat) omhoog en na 250 m kont u
rechts weer bij de grote parkeerplaats.
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