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Gemeente Margraten (GP 20 t/m 27).   8.300 m. 
 
 
ARTIKEL 7.        (2.900 m.) 
 
Grens tussen de gemeenten Sint Maartens-Voeren (B) en Noorbeek (Nld). 
 
§ 1.  Van de grenspaal geplaatst overeenkomstig het  vorige artikel bij de hoek  
van huis 744 B van Noorbeek, draait de grens naar het Zuid Westen en volgt de as  
van de weg van Slenaken naar Ulvend, reeds genoemd in het vorige artikel, tot aan  
het in het gehucht Ulvend, hiervoor genoemd, aanwezige kruispunt, waar naast het 
perceel 1296 A van Noorbeek een grenspaal (No.21) zal worden geplaatst.  
 
GP 20 (20-1/3, 187.30-308.48) staat, bij een schuur met wegkruisje en een prachtig 
witgeschilderd vakwerkhuis, bij Schilberg. 
 
Reconstructie van de grens tussen GP 20 en 29 
Op 18-12-1986 wordt een PV opgemaakt van de reconstructie van de grens tussen GP 20 
en 29. Hiervoor zijn 9 genummerde ijzeren rijksgrenspalen, 9 arduinen hulpgrenspalen, 7 
particuliere grensstenen, 33 plastic of ijzeren markeringsbuizen, 1 boom en 1 spijker in 
beton gebruikt. Gedeelten van de grens volgen de as van bestaande wegen. Een serie 
kaarten is toegevoegd.  
 
Herplaatsen GP 20 
Op 30-9-2005 wordt door de fa. Bloem Civieltechniek een offerte uitgebracht voor het 
herplaatsen van GP 20 voor 1310 euro. 
 
De grens volgt in zuidwestelijke richting, de voormalige weg van Slenaken naar Ulvend, 
en passeert eerst een boerenweg naar het zuidoosten (20-4, 186.73-308.18), vervolgens 
een zijweg naar het noorden (20-5, 186.51-307.99).  
De grens bereikt het gehucht Ulvend (20-6/7, 186.39-307.81), waar GP 21 staat (20-8). 
 
 
Noorbeek A2 (1828) 
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§ 2.  Van deze grenspaal volgt de grens de as van genoemde weg genaamd Heerbaan,  
die van 's Gravenvoeren gaat tot aan een oud kreupelbosje, dat is gelegen op de plaats 
genaamd Kattenrot, op de Noord West  hoek van het perceel 913 B  
van Sint Maartens-Voeren tegenover een vijver en in de nabijheid van het huis  
van de Weduwe Kevers, Adolphe.  
Dit kreupelbosje geeft het raakpunt aan van de gemeenten Noorbeek (Nederland) ,  
Sint Maartens-Voeren en 's Gravenvoeren (België).  
Er zal een grenspaal (No.22) worden geplaatst.  
 
GP 21 (186.31-307.71) staat in Ulvend aan de Heerbaan, in gezelschap van een echte 
Belgische elektriciteitsmast (21-1).  
Vanaf GP 21 tot GP 22 loopt de grens in westelijke richting. 
 
Herplaatsen GP 21 
Op 18-5-1977 wordt door de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen te Maastricht 
gemeld dat GP 21 omver ligt. 
Op 21-3-1978 wordt er een ironisch artikel geschreven in De Limburger, als zou de 
grenspaal er zich bij hebben neergelegd dat de grenzen zijn opengesteld. 
 
Grenspaal omver gereden 
In september 1992 werd GP 21 door een landbouwvoertuig van zijn fundament gestoten, 
waarna de paal in veiligheid werd gebracht naar de kantonnierloods van de Provincie 
Limburg te Gulpen.  
Op 23-3-1993 is er een brief van de Commissaris van de Koningin uitgegaan, waarin de 
herplaatsing wordt aangekondigd. Bijgevoegd is een schetstekening.  
Op 4-5-1993 is er een Proces Verbaal opgemaakt van de herplaatsing. 
 
Vanaf hier volgt de grens de Heerbaan in westelijke richting (21-2), waarop we eerst een 
naar het noordwesten lopend wegje naar De Peul, passeren (21-3, 186.00-307.75).  
Vervolgens bereikt de grens een kruisbeeldje aan de Sint Maartensweg, die naar het 
noorden loopt (21-4/6, 185.16-307.45).  
Op het Kattenrot, voor een prachtige boerderij, staat GP 22 (21-7). 
 
Noorbeek A2 (1828) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rijksgrens Nederland-Belgie--Aafko Tuin            Limburg, gemeente Margraten      2008 

3

ARTIKEL 8        (1.960 m.) 
 
Grens tussen de gemeenten 's Gravenvoeren (België) en Noorbeek (Nld). 
 
Van de grenspaal bij het oude kreupelbosje Kattenrot, reeds genoemd in het vorige 
artikel,blijft de grens de as van de voornoemde weg volgen, die van Ulvend naar 
 's Gravenvoeren gaat, tot aan een door een particulier geplaatste grenssteen  
rechts van de weg op het perceel 1050 A van Noorbeek.                                   
   Vanaf deze particuliere grenssteen verlaat de grens de genoemde weg,  
scheidt de beboste percelen 1136 en 1135 C van 's Gravenvoeren van de percelen  
1031 en 1032 A van Noorbeek  en gaat in een rechte lijn naar het Noord Westen,  
die in zijn loop drie wegen kruist, die genaamd Bosweg, die van 's Gravenvoeren  
naar Noorbeek en die genaamd Steengrubbe, scheidt ten laatste de percelen 3, 2 en 1 A 
van Noorbeek van de percelen 3, 2, en 1 C van 's Gravenvoeren, bereikt de weg  
van 's Gravenvoeren naar Galoppe, tegenover een bewerkte grenssteen. 
Twee hulpstenen zullen worden geplaatst bij de wegen genaamd Bosweg en 
Steengrubbe, op het punt waar de grens de wegen kruist. Een bewerkte grenssteen  
staat reeds bij de kruising bij de weg van 's Gravenvoeren naar Noorbeek. 
   De bewerkte grenssteen, waar de rechte grenslijn komt, die hiervoor beschreven werd, 
staat bij de hiervoor omschreven weg van 's Gravenvoeren naar Galoppe, tegenover  
de scheidingslijn van de hiervoor beschreven percelen 1 A van Noorbeek en 1 C van 
 's Gravenvoeren; ze geeft ook het contactpunt van drie gemeenten aan:  
Noorbeek, Mheer (Nederland) en 's Gravenvoeren (België).  
Er zal tegenover de oude grenssteen en nieuwe grenspaal (No.23) geplaatst worden 
 in de richting van de rechte lijn en aan het einde van de scheidingslijn van de twee 
percelen, hiervoor genoemd. 
 
GP 22 (22-1, 184.71-307.41) staat aan de Heerbaan bij Kattenrot. 
De grens verlaat de Heerbaan op een punt waar in 1843 een particulier geplaatste steen 
lag (22-2, 184.64-307.46). Hiervandaan gaat de grens in kaarsrechte lijn naar het 
noordwesten, eerst langs de zoom van een bos. 
Waar de grens de Bosweg kruist, boven op een heuvel, staat GS 22a. 
 
GS 22a (22-1/4, 184.41-307.81), staat aan de Bosweg, bij een grote beuk op een heuvel.  
Deze steen is een prachtexemplaar vanwege de antieke reparatie met ijzeren banden.  
 
In 1923 wordt deze steen gemeld om te repareren met ijzeren doken en stroken. 
Op 13-10-1987 is GS 22a hersteld na de schouwing. 
 
Hier staat een wegkruis met de tekst “Livven Hier, es ich Dich ‘ns zeuk, vin ich Dich a 
g’n beuk.” (22a-5/6). Verder ligt hier nog een grote veldkei, die mogelijk vroeger als 
grenssteen fungeerde (22a-7/8). De beuk (22a-9) heeft een stam die helemaal vol is 
gekerfd met namen (22a-10/12). De grens volgt, in rechte lijn naar het noordwesten, een 
dubbel raster, met een strookje niemandsland ertussen (22a-13/14, 184.21-308.10).  
Hier hebben we een prachtig zicht op de kerktoren van Noorbeek (22a-15). 
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GS 22b (22b-1, 184.13-308.24) staat onder een lindeboom aan de Onderweg.  
Bij deze grenssteen is een stuk uit het arduin gezaagd, wat deze steen uniek maakt.  
 
Deze grenssteen staat niet vermeld in het verdrag van 1843. 
 
Hier staat een meer voorkomende grensaanduiding van de gemeente Margraten (22b-2). 
De grens gaat hier dwars door de bossen (22b-3), in rechte lijn verder naar GS 22c. 
 
GS 22c (22c-1/2, 183.76-308.82) staat aan de noordkant van de Stadshaag(N) / Weg op 
Attenbroek(B), op een uitloper van de Snauwenberg.  
Vervolgens gaat de grens door een steile afgrond heen en de Snauwenberg op, tot ze de 
plaats bereikt waar GP 23 staat (22c-3).  
 
Noorbeek A2 (1828) 
 
ARTIKEL 9.        (2.600 m.) 
 
Grens tussen de gemeenten 's Gravenvoeren (België) en Mheer (Nld). 
 
§ 1.  Van de grenspaal, geplaatst op het contactpunt van de gemeenten Noorbeek, Mheer 
en 's Gravenvoeren, wordt de grens gevormd door het midden van de in het vorige 
artikel genoemde weg, die van Galoppe naar 's Gravenvoeren loopt, die ze in  
Zuid Westelijke richting volgt tot voor het huis genaamd Snauwenberg  
in de nabijheid waarvan ze komt aan de rechterzijde aan een bewerkte grenssteen, 
geplaatst op de scheiding van de percelen (805 B) van Mheer en (1151 B) van 
 's Gravenvoeren, hij geeft het punt aan van de hoek, die de grens maakt  
met genoemde weg, die ze op dit punt verlaat.  
Er zal een grenspaal (No.24) worden geplaatst. 
 
GP 23 (23-1, 183.65-309.00) staat aan de Koetsweg, de voormalige weg van Galoppe 
naar ’s Gravenvoeren, aan de voet van de Snauwenberg, waar de grens een haakse hoek 
naar het zuidwesten maakt.  
De Koetsweg volgend, bereikt de grens na 700 meter GP 24 (23-2). 
 
Verplaatsing voor rekening van de boer 
Op 19-11-1987 is er een PV van herplaatsing van GP 23.  
Op 11-12-1987 wordt door de Commissaris van de Koningin aan de burgemeester van 
Margraten het PV van herplaatsing gestuurd ter ondertekening. Gemeld wordt dat een 
landbouwer de grenspaal eigenhandig enige meters heeft verplaatst, zodat hij voor de 
kosten zal moeten opdraaien. 
 
Mheer B2 (1828) 
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§2. Van deze hoek herneemt de grens de richting naar het Noordwesten, 
 eerst door een rechte lijn, aangegeven door vier door particulieren geplaatste stenen, 
en een gemeentelijke steen, vervolgens door een gebroken en licht gebogen lijn, 
 die nogmaals wordt aangegeven door een gemeentelijke steen en een opgehoogde kant, 
die de velden (805 B) en het bos (748 B) van Mheer van een groot aantal percelen  
van 's Gravenvoeren scheidt, bereikt een bewerkte grenssteen, die voor de weg 
Waterloop staat, komt dan, op een kleine afstand van een ruwe steen, gaat een helling 
op, die er tegenover ligt en volgt de zoom van een bos, genaamd Hoogbos (1404 B) van 
's Gravenvoeren, tot aan de uiterste zijde van genoemd bos,  
waar een grenspaal (No.25) zal worden geplaatst, op het punt, waar dit bos aan de 
akker (1408 B) van 's Gravenvoeren en aan de akker (710 B) van Mheer komt. 
 
GP 24 (24-1, 183.03-308.66) staat 700 meter verder aan dezelfde Koetsweg, tegenover 
boerderij “de Snauwenberg”. Deze paal staat boven op de Snauwenberg op ca. 
170m.+NAP. Hiervandaan loopt de grens tot GP 26 in noordelijke richting. 
 
De grens vertoont na 520 meter een dubbele knik, waar we op de 2e knik een oude 
grenssteen vinden  (24-2/3, 182.81-309.13). Hier zien we jonge tarwe met tractorsporen 
en pas aangelegde aardappelruggen (24-4/5). 
 
De grens volgt dan een raster met hier en daar een grensboom (24-6/8, 182.78-309.24) en 
bereikt de voet van een steile helling, waarop het Hoogbos ligt (24-9/10, 182.71-309.38). 
Hier staat een prachtige knoestige eik (24-11). We bereiken het bospad aan de rand van 
het Hoogbos, waar aan de noordkant GS 24a te vinden is. 
 
GS 24a (24a-1/2, 182.7-309.45) staat op de zuidelijke rand van het Hoogbos.  
 
Deze grenssteen is in het verdrag van 1843 niet genoemd. 
 
Vanaf hier gaat de grens dwars door het Hoogbos (24a-3) naar een 2e weg aan de 
noordzijde van het Hoogbos (24a-4/5, 182.67-309.58) en dan langs een taxuskwekerij 
waar aan het eind, op de hoek van dit bos GP 25 staat (24a-6).  
 
Mheer B2 (1828) 
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§ 3. Van genoemde grenspaal gaat de grens in de zelfde richting verder, scheidt  
het perceel (1408 B) van 's Gravenvoeren van de percelen (710,709,139 en 140 B) van 
Mheer, ze gaat naar het Noorden tussen het laatste perceel en perceel (1408 B) van 
 's Gravenvoeren, waarvan de scheiding is aangegeven door een talud, begroeid met 
kreupelhout en komt aan het grondgebied van Sint Geertruid, ongeveer 12 meter (ellen) 
van het punt, waar het voornoemde talud zijn rechte richting verandert,  
om over te gaan in een kromme lijn. Dit is het contactpunt van drie gemeenten:  
Mheer, en Sint Geertruid (Nederland) en 's Gravenvoeren (België). 
Er zal een grenspaal (No.26) op het contactpunt van de grens met het perceel (144 C) 
van Sint Geertruid worden geplaatst. Twee hulpstenen zullen worden geplaatst op 
punten, waar de grenslijn van richting verandert. 
 
GP 25 (25-1, 182.62-309.81) staat op de noordoosthoek van het Hoogbos en heeft een 
kogelgat. De grens volgt eerst een houtsingel (25-2) en loopt dan dwars door de velden 
naar GS 25a. 
 
GS 25a (25a-1, 182.58-310.02) staat midden tussen het jonge koren en is alleen te 
bereiken door op slinkse wijze de tractorsporen te volgen. Dichtbij staat nog een 
onbekend grenspaaltje, mogelijk van het kadaster of van het kasteel te Mheer (25a-2). 
 
GS 25b (25b-1, 182.48-310.34) staat 320 meter verder midden in het jonge koren. 
Hier maakt de grens een hoek naar het noordoosten, waar 100 meter verder, tegen het 
gasstation GP 26 te vinden is (25b-2). 
 
Mheer B2 (1828) 
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ARTIKEL 10       (840 m.) 
 
Grens tussen de gemeenten 's Gravenvoeren (B) en Sint Geertruid (Nld) 
 
Van het contactpunt van de gemeenten Mheer, Sint Geertruid en 's Gravenvoeren  
draait de grens door een scherpe hoek naar het Westen, en gaat tussen  
het perceel (1408 B) van 's Gravenvoeren en (144 C) van Sint Geertruid naar een bocht 
in de gemeentelijke weg van Libeek naar Mesch, die aan Nederland blijft, en waarvan 
de Zuidelijke zijde volgt, tot aan de bocht die hij maakt, gaat naar het Zuidwesten, 
waar ze door een scherpe hoek aan het gebied van Mesch komt.  
Er zal een grenspaal (No.27) worden geplaatst op de Noordelijke hoek van het 
perceel (92 A) van Mesch. Deze paal zal het contactpunt tussen drie gemeenten 
aangeven; Sint Geertruid, Mesch (Nederland) en 's Gravenvoeren (België). 
Een hulpsteen zal worden geplaatst tegenover het punt waar de grens aan 
voornoemde weg van Mesch naar Libeek komt. 
 
GP 26 (26-1, 182.51-310.41) staat in de haag verscholen, ten zuiden van een gasstation, 
waar een keur van waarschuwingen is te zien (26-2). 
 
Op 16-8-1932 is deze paal herplaatst, onbekend waarom. 
 
Vanaf GP 26 loopt de grens in westelijke richting precies langs de zuidkant van het 
gasstation (26-3), dwars door het veld naar de noordkant van een Belgische schuur  
(26-4), waar GS 26a te vinden is.  
 
Op 13-10-1987 is GS 26a vernieuwd na de schouwing, nadat deze was afgebroken. 
 
GS 26a (26a-1, 182.25-310.44) staat in volle glorie te pronken aan de Groeneweg, de 
voormalige weg van Mesch naar Libeek.  
Deze steen was afwezig sinds begin 2005 en op maandag 13 november 2006 is er een 
gloednieuwe steen herplaatst. Details van het frijnen zijn goed te zien (26a-2/5). 
 
De schuur (26a-6) wordt in de volksmond "d'n Belsje sjtaal", de Belgische stal, genoemd 
omdat hij net op Belgisch grondgebied staat.  
Hiervandaan loopt de rijksgrens langs de zuidkant van de weg, in de richting van een 
schitterende solitaire grenslinde, die in de verte al is te zien (26a-8/9). Voor we daar zijn, 
komen we nog een betonnen kadasterpaaltje tegen aan de zuidkant van de Groeneweg 
(26a-8, 182.26-310.41).  
 
Aan de stam van de grenslinde (26a-10/11, 181.94-310.40) hangt een veldkruisje. 
Hier is een wegje naar het noorden, naar Libeek (26a-12). 
De grens volgt vanaf deze grenslinde de zuidkant van de Groeneweg, waarbij we een  
2e wegje naar het noorden passeren, ook naar Libeek (26a-13, 181.90-310.30). Tot slot 
zien we net voor de bocht GP 27 staan (26a-14). 

Sint Geertruid C1 (1828) 
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Verdwijning en herplaatsing nieuwe GS 26a 
Op 15-9-2005 wordt er door de heer Teuwen van de afd.Geo-informatie van de 
Provincie, aangifte gedaan van de diefstal van “een granieten hulpgrenspaal” GS 26a. 
Op 25-11-2005 wordt een offerte uitgebracht door fa.Smeets & Zonen voor het leveren 
van een “hardstenen rijksgrenspaal, handgefrijnd volgens bestaand voorbeeld” voor een 
bedrag van 1583,35 euro. 
Op 14-11-2006 is er een Proces Verbaal van herplaatsing van de nieuwe GS 26a.  
Hiertoe was een dag eerder het grenspunt 26001 opgemeten en verklikt.  
Bijgevoegd is een gedetailleerde aanmetingsschets.  
De coördinaten zijn: x=182250,29 en y=310441,47. 
 
 
Herplaatsing nieuwe GS 26a. 
Op 14-11-2006 om 15:00 is de nieuwe grenssteen 26a officieel ingehuldigd, waarbij de 
gouverneurs van Nederlands en Belgisch Limburg, Frissen en Stevaert, aanwezig waren. 
Verder waren de burgemeesters Broers van Voeren en loco-burgemeester Custers van 
Margraten aanwezig. Na een korte plechtigheid, werd het proces-verbaal ondertekend in 
restaurant “op de Hej”. 
 
De dag er voor, op maandag 13 november, is de steen daadwerkelijk geplaatst.  
Om 13:00 begonnen de werkzaamheden en daarbij ben ik aanwezig geweest, samen met 
Marcel van de Wetering uit Roosendaal. Er waren 2 werknemers van de steenhouwer en 
2 landmeters, Ger Teuwen en Wiel Linssen,  verantwoordelijk voor de technisch 
geometrische werkzaamheden voor de provincie Limburg. Ger Teuwen heeft namens de 
provincie Limburg eveneens zitting in de Nederlands-Belgische rijksgrenscommisie. 
 
De precieze plaats waar de steen moest komen was al eerder vastgesteld, met behulp van 
bestaande kadastrale kaarten van eerdere grens opmetingen. Hiermee is het 
oorspronkelijke grenspunt gereconstrueerd. 
Dit is vervolgens gecontroleerd door de kadasterdiensten van beide landen. Het 
oorspronkelijke punt is in coördinaten (in het Nederlandse en Belgische stelsel) bekend 
en is tijdelijk verzekerd met een ijzeren buis. Vervolgens is door Wiel Linssen een 
dubbele verklikking (afstand 5 m), in de lijn over de toren van St. Geertruid, 
aangebracht.  
Daarna is de grenspaal op het goede punt gesteld in het platte vlak, evenals in hoogte. 
Met een tachymeter (dit is een veredelde theodoliet) is de zichtlijn op de toren 
gecontroleerd.  
 
Uitleg: Een tachymeter heeft evenals een theodoliet een horizontale as en een verticale 
as, als extra t.o.v. een theodoliet kan met een tachymeter optisch een afstand worden 
gemeten via een infrarode lichtstraal. Met de verticale as kun je vanuit de spits van een 
toren naar beneden richten, als het ware de lijn naar beneden langs een schietlood 
volgend! (mail van Ger Teuwen) 
 


