
aandachtspunten van de wandeling
1. Sint-Lambertuskerk  ‘s-Gravenvoeren 

2. Grensovergang

3. Sint-Pancratiuskerk Mesch

4. De Laathof Mesch

5. Toekomstig uitzichtpunt Mescherheide

6. Hoeve Libeek

7. Kasteel Mheer

8. Sint-Lambertuskerk Mheer

9. Sint-Brigidakerk en Sint-Brigidakapel Noorbeek

10. d’r Pley Noorbeek

11. Landgoed Altembrouck ‘s-Gravenvoeren

12. Schophem

13. Steenboschkapel ‘s-Gravenvoeren

14. Sint-Annakapel  ‘s-Gravenvoeren
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wandeling historische 
bronkroute ’s-Gravenvoeren
Graag stellen we u een historische processieroute voor. 
We gaan hiervoor naar ’s-Gravenvoeren, waar vóór 1800 
een vaste traditionele route gevolgd werd, die eeuwen-
lang van toepassing is geweest. Die processie kende 
destijds een enorme lengte. Want behalve ‘s-Gravenvoe-
ren werden ook Mesch, Libeek, Mheer en Noorbeek aan-
gedaan. Het dal van de Voer en plateau liggen op ons 
pad, verbonden door het robuuste Hoogbos. We leiden 
u door fraai natuurschoon en maken u tijdens de fraaie 
route attent op bezienswaardigheden en historische bij-
zonderheden.

waarom deze route?
Het is een eeuwenoude route, waarin zich oude paro-
chie- en rijksgrenzen weerspiegelen. Een echo uit een 
ver verleden met wortels in de middeleeuwen. Nabij ’s-
Gravenvoeren lag een Karolingische palts, die al in de 9e 
eeuw vermeld wordt. 
Het was niet alleen een aanduiding van een vroege be-
woning ter plekke maar ook een plaats van importantie. 
Vanuit de Voerstreek werden omstreeks de 11e eeuw 
dorpen op het plateau gesticht. Er moest toen meer 
landbouwgrond komen omdat de bevolking groeide. 
Bovendien moesten strategische verbindingsroutes be-
veiligd worden. De historische processieroute is daarom 
ook een weerspiegeling van de toenmalige gezagver-
houdingen. Het is derhalve een tocht door de parochie 
én door de vroegere wereldlijke heerlijkheid van des-
tijds.

De lengte van de route bedraagt: 16,5 km.
Behalve over bestrate wegen voert ze ook over veldwegen 
en bospaden, met stijging en daling.

volg de monstrans
De monstrans, het belangrijkste reliek uit de 
processie leidt ons de weg op deze route. Volg de 
Monstrans via de markering buiten op de 
zilveren schildjes.

mobiele applicatie (app)
Behalve via deze folder is de route ook via een 
applicatie voor de mobiele telefoon te volgen.
Scan de QR-code of download de app in de 
apple-store of de google playstore.
De hiervoor speciaal ontwikkelde applicatie biedt 
vele achtergronden, in tekst, beeld en geluid over 
de eeuwenoude processie, de route, de lokale 
tradities en rituelen.
Bekijk de applicatie ook voor actuele informatie 
over de bij de gemeenschap en processie 
betrokken verenigingen.

Deze route is een van de twee gerealiseerde histori-
sche processieroutes die middels moderne media is 
gerealiseerd door de gemeente Eijsden-Margraten 
in samenwerking met de gemeente Voeren.

QR-code android en apple

Aan deze route hebben meegewerkt: bureau paul smeets bno, 

bureauVERBEEK, Historie Presents, HR Groep, kerkbestuur 

Sint Lambertuskerk Voeren, Purple Management.
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