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Maak kennis met het Mergelland Hoen en geniet van het typische Zuid-Limburgse Mergelland. Kleine dorpen en 
gehuchten, eeuwenoude vakwerkboerderijen, hoogstam boomgaarden, holle wegen en glooiende akkers en 
weilanden. Ontdek zelf waarom het Mergelland Hoen zich thuis voelt in dit unieke euregionale cultuur landschap. 
 

Geschiedenis 
De streeknaam 'Mergelland Hoen' is afkomstig van de naam 'Poule de Herve' in 1896 door de Union Avicole de 
Liège officieel vastgesteld als ras. Dit hoen werd voornamelijk gehouden op de talrijke boerenerven in het gebied 
globaal gelegen ten noorden van de rivier de Vesdre en de Noordgrens van het Zuid-Limburgse Mergelland. Het 
Genootschap van het Herve / Mergelland Hoen is op 25 mei 2012 in Noorbeek opgericht met als doel dit 
hoenderras voor de streek te behouden.  
 

Startadres: Kerk van Noorbeek,  Pley 2,  Noorbeek.   
U kunt parkeren aan de Paviljoenstraat. Boven tegenover huisnr. 3 is een parkeerplaats.  U kunt ook parkeren op 
de grote parkeerplaats aan de Sint Maartensweg. Vanaf deze parkeerplaats loopt u de trappen omhoog en via het 
woonwijkje ‘t Höfke, waarin u rechts aanhoudt, komt u na 150 m. bij het startpunt  aan de Pley 
 

We starten de belevingstocht vanaf de Pley in Noorbeek bij het chronogram, dat is gebeiteld in een blauwe 
Arduinsteen en op 25 mei 2012 geplaatst in het trottoir nabij het bevrijdingsmonument, ter eren van de oprichting 
van het Genootschap Herve/Mergelland Hoen. 
 

Tijdens deze heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling wandelt u eerst langs enkele fraaie 
vakwerkhuizen en dan loopt u door het prachtige Noordal omhoog. Dan loopt u een mooi stuk langs het 
Hoogbos waar u de Belgische grens oversteekt. Halverwege komt u op de Mescherheide, In de buurtschap 
Moerslag  kunt u bij Landgoed Moerslag het Mergelland Hoen bewonderen. De terugweg gaat langs Libeek 
en door velden omhoog naar Mheer, hier liggen 2 cafés om te pauzeren. Dan wandelt u richting 
Bergenhuizen en komt u via een prachtig paadje terug in Noorbeek.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,13 km  3.30 uur  76 m  162 m 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

 
 

720. NOORBEEK Mergelland Hoen Route 13,1 km 
 

1. Met uw rug naar de kerk, de Sint Brigidakapel 
(1772) en groot Christusbeeld gaat u R. 
 

(Voor meer info over de kerk, kapel, meid-den en 
Wilhelmina monument, zie laatste alinea).  
 

Meteen daarna bij muurkruis gaat u weer R 
(groen/geel/blauw/Onderstraat) langs de kerk.  
Aan de kruising bij wegkruis gaat u R 
(Kempestraat/geel).  
 

(U passeert links een prachtig vakwerkhuis (nr. 6),  
een  haakvormige voormalige hoeve uit de 1e  helft 
van 1800).  
 

Aan de T-splitsing bij de prachtige vakwerkhoeve 
De Witte Olifant (1e helft van 1800) gaat u R (Burg. 
Nahonstraat).   
 

(Hier ligt aan de doodlopende weg nog een prachtig 
vakwerkhuisje genaamd Martele Höfke (18e eeuw)).  
 

Aan de voorrangsweg gaat u bij muurkruis  L 
(37/geel/Wesch) omlaag. Negeer zijweg rechts 
omhoog. Beneden aan de 3-sprong bij mooi groot 
wit wegkruis in de buurtschap Wesch negeert u 
zijweg rechts en blijft u  de voorrangsweg RD 
volgen.  
 

(Hier staat links de schietboom met kogelvanger van 
schutterij Sint Brigida (1622))..    
 

Aan de rechterzijde ligt de Sint Brigida Bron (zie 
infobordje). Het heldere bronwater 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 ontspring 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).   
 

Blijf links van de weg lopen.  
 

(U passeert links het fraaie vakwerkhuisje “Trienche” 
(19e eeuw)).  
 

Meteen voorbij huisnr. 2 gaat u L (37) over de 
veldweg (voetpad naar Mheer).  Negeer meteen 
graspad rechts omhoog.  De veldweg wordt een 
graspad gelegen tussen hagen. 

 

2. Aan het eind van het graspad loopt u via 
draaihekje (stegelke) het mooie Noordal in.    Ga 
hier schuin R (37) door het weiland omhoog. Na 
150 m, bijna boven, gaat u bij het einde van een 
doornhaag/graft scherp R (37). Loop nu circa 50 
m schuin links door het weiland omhoog.  
 

(Even verder heeft u rechts  mooi uitzicht op de kerk 
van Noorbeek).  

In het  volgende weiland gaat u L (37)  en vlak 
daarna gaat u R omhoog richting draaihekje. Volg 
nu het pad gelegen tussen twee hagen RD (37)  
omhoog. (Kijk nog even achterom en geniet van het 
mooie uitzicht). Boven aan de smalle asfaltweg 
gaat u L (37).  Aan de kruising bij wegkruis gaat u 
RD (36).  U passeert een grenspaal van de 
gemeente Eijsden – Margraten en even verder 
grenspaal no. 23. Let op! 150 meter verder bij 
klein grenspaaltje gaat u R (blauw/rood) over de 
veldweg/graspad gelegen tussen akkers.  
 

(Even verder  ziet u rechts de St Lambertuskerk 
(1881) en het kasteel (begin 14e eeuw) in Mheer 
waar u nog langs komt. Het Mergelland hoen was 
een zeer geliefde kip als “pronkstuk”  op  kastelen en 
boerderijen).  
 

Het pad maakt 2 haakse bochten en wordt bijna 
beneden een holle dalende veldweg. 
   
3. Beneden aan de T-splitsing bij infobord “Uniek 
eeuwenoud Zuid-Limburgs landschap“ gaat u L 
(21/rood) de betonnen weg omlaag. Aan de 4-
sprong bij zitbank en waterpoel loopt u RD  
(21/rood) omhoog. Negeer zijpaden  links. Na 
bijna 500 m loopt u bij blauw verkeersbord, 
waterpoel  België binnen.  
 

(Het Mergelland Hoen kende evenmin grenzen. Door 
handel, familieverbanden  aan beide zijden van de 
grens, vond het hoen hier haar thuis op de vele 
boerenerven). 
 

Negeer zijpaden links en blijf het pad 1 km 
beneden door en langs de bosrand van het 
Hoogbos RD (rood) volgen.  
 

(Na 750 m passeert u links een grote lig-relaxstoel).  
 

Aan de T-splitsing bij wandelknooppunt (wkp) 21 
gaat u R (20/rood) over het brede bospad. Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij wkp 20 loopt u RD 
(rood/19) omhoog. Volg nu geruime tijd het pad 
RD langs de bosrand en later tussen de akkers 
door omhoog.  
 

4. Na 1 km gaat u boven aan de 4-sprong bij wkp 
19, zitbank, boomkruis en grote lindeboom L 
(15/groen) over de veldweg. (U bent nu weer op 
Nederlands grondgebied). U passeert links 
grenspaal no. 27. Aan de 3-sprong gaat u RD.  
 

(Een eindje verder heeft u schuin rechts voor u mooi 
uitzicht op het Maasdal).  
 

Negeer na 500 m veldweg links en loop verder RD 
(blauw/rood). Aan de asfaltweg bij wegkruis gaat 
u R (blauw). Loop links van de weg en volg deze 
weg circa 500 m RD. (Op deze weg kan het soms 
druk zijn! Voor u ziet u de kerktoren in Sint 
Geertruid).  
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Negeer veldweg scherp links. Meteen daarna aan 
de 3-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u R 
(groen/zwart). 
 

(Als u hier even L gaat, dan komt u bij Landgoed 
Moerslag, waar u vanaf de weg de drie kleurslagen 
van het Mergelland Hoen in levende lijve kunt 
bewonderen. Een info bord over het Mergelland 
Hoen staat in de meidoorn haag).    
 

Een eindje verder loopt u de buurtschap Libeek 
binnen. Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u L 
(zwart).  De asfaltweg wordt een dalende veldweg. 
Na 1 km gaat aan de asfaltweg L. Meteen daarna 
gaat u R (rood). Aan de 3-sprong, waar de 
asfaltweg naar links buigt,  gaat u R 
(rood/zwart/groen) over de veldweg en u passeert 
meteen links de ingang van camping de Heerkuil, 
waar je “eenvoudig en actief” kunt kamperen.   

 

5. Negeer bospad rechts (groen) omhoog. Meteen 
daarna gaat u R het graspad omhoog langs de 
haag van een weiland. Volg boven het graspad, 
gelegen tussen de akkers, RD. Aan de grindweg 
gaat u bij veldkruis en boerderij met Mariabeeldje 
in muurnis RD. Volg nu geruime tijd de grind- 
veldweg RD omhoog. (Een eind verder staat een 
zitbank met mooi uitzicht). Na 750 m gaat  u boven 
aan de asfaltweg L (rood/zwart). U loopt Mheer 
binnen en passeert enkele vakwerkhuizen. Aan 
de T-splitsing bij muurkruis, zitbank en  waterput 
(zwingel-/draaiput) gaat u R (rood/zwart) omhoog 
richting Noorbeek. Negeer bij stenen  beeldje 
genaamd “jonge boerin” zijweg links en loop RD 
met rechts de muur van de kasteeltuin. Aan de 3-
sprong bij wegwijzer, Sint Lambertuskerk (1881), 
H. Hartbeeld (1956) en Mei-den gaat u RD omlaag 
richting Noorbeek.  
 

(U kunt hier een bezoekje brengen aan de kapel in 
de Sint Lambertuskerk. Vanuit de kapel kunt u het 
mooie interieur van de kerk bezichtigen. 
 

Op het kerkhof (rechts naast ingang kerk) staat de 
rijksmonumentale grafkapel (1864) van de familie de 
Loë (eigenaar kasteel Mheer).  
 

Ook kunt u hier een kijkje nemen op de binnenplaats 
van het kasteel (bij oprit t.o. de ingang van  café 
Quanten. Hier staat ook het bronzen beeldje van de 
harmonie Mheer). Voor meer info kasteel: zie 
infobord bij ingang binnenplaats.  
 

Eetcafé Quanten (met terras) is een mooie 
pauzeplek.  
 

De route volgend passeert u in de afdaling (lokaal 
bekend als d’r Hoesberg) links de voormalige 
pastorie (nr. 9) met het grote muurkruis. Het 
hoofdgebouw, dat grotendeels met breuksteen is 
gebouwd. stamt uit 1670).  
 

Even verder staan rechts nabij mooi wegkruis  twee 
mooie zitbanken).  
 

Negeer beneden in Onder-Mheer zijweg rechts.  
 

6. Voor Taverne De Smidse, een leuke pauzeplek 
met terras,  gaat u  L (Papenweg/geel/blauw/rood) 
de asfaltweg omhoog.  
 

(Voor de ingang van de taverne de Smidse ziet u 
onder een glazen plaat de restanten van een oude 
waterput.   
 

Aan de 3-sprong bij Mariakapelletje aan boom 
gaat u RD de doodlopende weg verder omhoog.  
 

(Hier staat links (huisnr.3) een prachtige  
vakwerkhoeve uit begin 19e eeuw (dus begin 1800). 
De route volgend passeert u bijna boven rechts 2 
mooie vakwerkhuizen (nr. 16 en 18)).  
 

Boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD 
(geel/rood/blauw) over de licht stijgende veldweg  
Aan de 4-sprong gaat u RD (groen/blauw/geel) 
omhoog. Aan de 4-sprong bij zitbank en wegkruis 
gaat u  RD over de asfaltweg. 
 

(Hier heeft u  schitterend uitzicht over het dorpje 
Noorbeek. U begrijpt nu pas echt waarom het 
Mergelland Hoen zich hier echt thuis voelt).   
 

Meteen daarna gaat u R (groen/blauw) via trapjes 
het pad omlaag. Het pad maakt twee haakse 
bochten. Steek beneden bij boomkruis de steile 
asfaltweg over en loop RD (rood-geel) over het 
smalle pad.  (Hier heeft u bij zitbank  weer mooi 
uitzicht op de kerk van Noorbeek).  Aan de 3-sprong 
gaat u R langs de afrastering omlaag. Negeer 
voor zitbank draaihekje links en volg het graspad 
via twee stegelkes RD (geel-rood). (U passeert het 
infobord “Groene Hotspot nr. 9”). Aan de 3-sprong 
bij regenwaterbuffer Wesch, veldkruis en zitbank 
gaat u RD (blauw/groen/blauw) over het 
pad/bomenlaan. Aan de doorgaande weg bij 
bijzonder “tuinkruis” loopt u RD naar de 
parkeerplaats aan de St. Maartenweg.  
 

(Als u nog iets wilt drinken, kunt u hier L naar 
Herberg St. Brigida lopen (50 m) of R naar café D’r 
Pley bij de kerk). 
 

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 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. 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 Wilhelmina monument 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.   


