Trage Tocht Noorbeek
Auteur: Rutger Burgers
Vroelen, Bergenhuizen en Altembrouck
Na deze wandeling kun je gerust zeggen dat we Noorbeek van alle kanten gezien
hebben. En steeds valt het oog weer op de toren van de markante Sint Brigidakerk.
Vanuit het laag gelegen dorp wandelen we eerst over de mooie Boyeweg in zuidelijke
richting. Via de buurtschappen Vroelen, Schey en Bergenhuizen maken we een slinger
door het glooiende boerenland rond het dorp. Onderweg zien we mooie vakwerkhuizen
en bijna op iedere hoek staat een veldkruis voor een snelle bede. In Wesch passeren we
de Sint Brigidabron, de voeding van het beekje de Noor. Vanuit het dal klimmen we over
een heerlijk graspad naar de Snauwenberg. Hier steken we de grens over en komen we
in de Belgische Voerstreek. Vanaf de Snauwenberg (170,5m) kun je bij mooi weer ver
kijken we zien het Maasdal aan onze rechterhand en een eindje verderop kijk je links de
Voerstreek in. Landgoed Altembrouck in 's-Gravenvoeren is van adembenemende
schoonheid. Over lieflijke weidepaden dalen we af naar de beek. De kasteelhoeve van
het landgoed is een indrukwekkende verschijning. Op de binnenplaats laten we de vlaai
of het bier goed smaken. Tot slot klimmen we een laatste keer het plateau op, vooral om
nóg eens te kunnen genieten van de fraaie afdaling richting de kerktoren.
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Routebeschrijving
1. Je staat voor de kerk aan de Pley en loopt de straat links van het Christusbeeld in
(Onderstraat). Op kruising linksaf, Boyeweg. Je loopt Noorbeek uit. Op driesprong met
veldkruis rechtdoor, halfverharde, holle weg omhoog. Einde pad bij bank en veldkruis
schuin rechtsaf, onverharde weg. Op driesprong linksaf omhoog, onverharde weg.
Verderop omlaag en in een bocht van de weg bij een veldkruis rechtsaf, smal pad
omhoog. Boven door een draaihek en over weide rechtdoor. Einde weiland door hekje en
linksaf, asfaltweg.
2. Einde weg in buurtschap Vroelen linksaf, De Peul. Bij vakwerkhuis links aanhouden,
voetpad langs de weg omlaag. Einde pad rechtsaf, omhoog langs hoeve met
huisnummer 27. Asfaltweg omlaag aanhouden. Vlak voor bebouwde kom Noorbeek
rechtsaf, onverharde Schimmeligerweg. Op driesprong rechtdoor, Schimmeligerweg
aanhouden. De weg wordt verhard. Op kruising met veldkruis linksaf, asfaltweg. Je loopt
buurtschap Schey in. Even voorbij een boerderij op driesprong met veldkruis rechtsaf,
onverhard pad omlaag. Op kruising met grasweg rechtdoor, roodbruine route. Einde pad
aan de bosrand linksaf, graspad. Over een dammetje en gelijk rechts houden langs
stenen kruis, graspad aan bosrand. Op splitsing links aanhouden naar bord Terlinden.
3. Asfaltweg oversteken en rechtdoor richting Terlinden. Direct linksaf omhoog,
grintweg. Op driesprong met bank en veldkruis rechtdoor, onverharde weg. Steeds
rechtdoor en aan het eind linksaf, asfaltweg. Je loopt Bergenhuizen in. Voorbij
huisnummer 19 op splitsing rechts aanhouden, asfaltweg. Volg de weg naar rechts en
verlaat het dorp. De weg buigt naar links. Even vóór een viersprong met veldkruis ga je
linksaf door draaihekje, smal pad omlaag (geelrode markering). Volg de knik in het pad.
4. Op asfaltweg rechtsaf omlaag (Wesch). Vlak voor voorrangsweg rechtsaf, langs wit
huis. Bij de Sint-Brigidabron linksaf. Voorrangsweg oversteken en rechtsaf. Voorbij
huisnummer 2 linksaf, halfverharde weg. Na een draaihekje het graspad rechtsaf omhoog
volgen. Het pad buigt naar rechts omhoog. Einde weide bij boomgaard links aanhouden,
richting knooppunt 37. Gelijk rechts houden, omhoog naar draaihek. Je gaat door het
draaihek en volgt het pad tussen hagen rechtdoor. Aan het eind linksaf, asfaltweg.
5. Op kruising met knooppunt 37 linksaf, Stashaag. Volg de weg naar rechts. Op de
grens Nederland-België wordt de weg halfverhard. Op knooppunt 39 scherp rechtsaf door
metalen klaphek, bospad. Het pad stijgt behoorlijk. Op driesprong rechts houden,
omhoog. Aan het eind bij knooppunt 36 linksaf, asfaltweg Snauwenberg. Voorbij hoeve
De Snauwenberg wordt de weg halfverhard. Ga rechtdoor, je passeert een grenspaal.
Steeds de weg aanhouden, verderop dalend met aan linkerhand mooi uitzicht. Je komt uit
bij knooppunt 35.
6. Op knooppunt 35 linksaf, bospad. Je gaat door een klaphek en volgt het pad door de
weide omlaag, langs afrastering. Waar afrastering ophoudt ga je rechtsaf, omlaag naar
klaphek. Door klaphek, asfaltweg oversteken en rechtdoor door volgende klaphek weer
weidepad op. Je loopt langs een beek en gaat door een draaihek. Via houten bruggetje
beek oversteken en rechts aanhouden. Door een wandelsluisje en links aanhouden,
omhoog. Door een klaphek en rechts omhoog aanhouden. Draaihekje passeren en
rechtdoor, graspad. Je komt uit bij draaihekje met knooppunt 40.

7. Op knooppunt 40 linksaf, onverhard pad. Op knooppunt 41 linksaf door een draaihek
en weidepad omlaag volgen, enkele draaihekjes passeren. Beek oversteken, aan het
eind door een klaphek en op asfaltweg rechtsaf. Voorbij vakantieverblijf Molenhoeve op
splitsing rechtsaf richting Altembrouck, halfverharde weg. De weg buigt naar rechts. Door
de poort het binnenplein van de kasteelhoeve op lopen.
8. Verlaat het binnenplein via de andere poort en ga rechtsaf. Houd links aan richting
Noorbeek, onverharde weg. Aan het eind bij een infopaneel van het landgoed rechtsaf,
omhoog. Op splitsing met knooppunt 42 linksaf, omhoog. Boven bij knooppunt 43 linksaf,
halfverharde weg. Neem het eerste pad linksaf, onverharde weg (dus niet naar
knooppunt 50!). Je passeert een grenssteen met bank en veldkruis onder hoge boom. De
weg gaat dalen en wordt hol. Aan het eind rechtsaf, asfaltweg. Je loopt Noorbeek in.
Rechtdoor naar de kerk aan de Pley, eindpunt van de wandeling.
Praktische informatie
Lengte van de wandeling
17 km
Percentage verhard-onverhard
25%-75%
Start- en eindpunt
Sint Brigidakerk, Pley 8, 6255 AG Noorbeek
Openbaar vervoer
Vanaf station Maastricht bus 57 richting Gulpen, uitstappen halte Dorpstraat in Noorbeek
Parkeren
Parkeerterrein Burgemeester Bogmanplein in Noorbeek
Horeca
1.Diverse gelegenheden in Noorbeek
2.Café De Wandelaar, Vitschen 46, 's-Gravenvoeren, 0032 496 258669
3.Kasteel Altembrouck, Altenbroek, 3798 's-Gravenvoeren, www.altembrouck.com

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rutger Burgers, zie voor meer
info www.routewerk.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gpstrack te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tochtnoorbeek/16485/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

Deze wandeling maakt deel uit van een serie wandelingen Lopen in Limburgs
Heuvelland, een project van Rutger Burgers (www.routewerk.nl) en Rob Wolfs
(www.wolfswandelplan.nl). Zuid-Limburg is het Nederlandse Mekka voor de wandelaar.
De routemakers maken gebruik van een mer à boire aan fantastische, zoveel mogelijk
onverharde wandelmogelijkheden in het altijd glooiende landschap. Een wandelgidsje
met 18 routes verschijnt eind 2016 bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig
(www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

