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Een heuvelachtige en panoramische wandeling door de mooie Voerstreek. U wandelt eerst over rustige 
wegen en paden naar Sint-Martensvoeren en dan loopt u door het bos omhoog naar de buurtschap 
Kattenroth. Via o.a. mooi dalend bospaadje naar het Voerdal wandelt u naar het gehucht Schophem. Dan 
volgt u een schitterend pad langs de Voer en via de gehuchten Ketten, Meulenberg  komt u in Vitchen waar 
u kunt pauzeren bij café de Wandelaar. (Open van woensdag t/m zondag).  Via de rand van ’s Gravenvoeren 
loopt u o.a. langs het Bois de Groensdael omhoog naar het dorp La Heyd.  
Na leuke paden door de bossen komt u weer even in weer La Heyd. Dan loop u met schitterend uitzicht 
omlaag. Na een kort pittig klimmetje loopt u met mooi uitzicht op Sint-Pietersvoeren omlaag. U kunt ook 
starten in ’s Gravenvoeren en dan over de helft pauzeren bij Gasterij de Commanderie. Kijk goed naar de 
openingstijden.  (Het eerste weekend van augustus is er een motorcrossevenement dat lawaaihinder 
geeft). 
 

 
 

Startpunt: Gasterij De Commanderie,  Sint-Pieterstraat 15, Sint-Pieters-Voeren. (Parkeerplaats tegenover de 
kerk (Bauwerd 10)). 
 

 
 

Startpunt Café de Wandelaar, Vitschen 46, ’s Gravenvoeren. Start dan bij punt 5. 

 
 

1214. SINT-PIETERS-VOEREN 13,6 km  
 

1. Tegenover de gasterij loopt u RD 
(60/Commanderie) de asfaltweg omlaag.  
 

(Beneden steekt u het riviertje de Voer over, dat hier 
ontspringt in de tuin van de Commanderie en bij 
kasteel Eijsden in de Maas uitmondt. U passeert hier 
ook forellenkwekerij de Commanderie).  
 

Aan de 3-sprong bij vakwerkhuis en 
wandelknooppunt (wkp) 60 gaat u R (Veld/55) 
omlaag. Aan de 3-sprong bij verkeersspiegel en 
restaurant de Cantarel, sponsor van de 
wandelgids,  gaat u RD (55/Berg) over de smalle 
asfaltweg.  Aan de 3-sprong bij wkp 55 gaat u RD 
(47) verder omlaag. Aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u R (47). Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u 
bij verbodsbord L (47/Berg) de smalle asfaltweg 
omhoog. U passeert de Shetlandhoeve en volg 
dan RD (47) de stijgende holle veldweg. Boven 
aan de 3-sprong bij rechts staand veldkruis loopt 
u RD (47) de holle veldweg omlaag. Aan de 3-
sprong bij wkp 47 gaat u RD (91) verder omlaag. 
Aan de T-splitsing voor de spoordijk gaat u R (91) 
en u loopt voorbij de ingang van het kerkhof  
onder het 251 m lange en 20 m hoge 
spoorwegviaduct door.  
 

(Na het viaduct passeert u rechts een infobord over 
dit spoorwegviaduct).  
 

Beneden aan de doorgaande weg in Sint-Martens-
Voeren gaat u bij wkp 91 R (48).  

2. Let op! Na 50 m gaat u meteen voorbij zitbank 
L (48/Mot) het bruggetje over.  U loopt nu langs 
het beekje de Voer dat in Eijsden in de Maas 
stroomt.  
 

(Rechts ziet u de St. Martinuskerk. De route volgend 
loopt u even verder langs het beekje de Veurs dat 
hier in de Voer stroomt).  
 

Aan de asfaltweg bij wkp 48 gaat u RD (49)  
omhoog. Na 150 m wordt bij verbodsbord de  
asfaltweg een stijgende veldweg, die even verder 
een stijgend pad langs de bosrand wordt.  Na 250 
m gaat u bij infobord en wkp 49 door het 
draaihekje en loop  RD (50/rood/gele cirkel) het 
pad door het weiland steil omhoog.   
 

(Bijna boven heeft u achteromkijkend mooi uitzicht 
o.a. op het spoorwegviaduct).  
 

Boven gaat u R (50/rood/gele cirkel) over het pad 
dat even verder links (50) door het bosje omhoog 
buigt met links afrastering. Voorbij klaphek en bij 
wkp 50 gaat u L (43) over de smalle asfaltweg.  
 

(Even verder passeert u bij grenspaal 22 het witte 
huis, de voormalige Hoeve Kattenrot (1727/no.1).   
 

Negeer bij picknickbank zijpad rechts en loop RD 
(43) verder over de smalle betonnen (bos)weg.  
 

 
 

http://www.commanderie.be/
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3. Na 500 m, meteen voorbij veedrinkbakken  gaat 
L via draaihekje/nauwe doorgang/(hoge) overstap  
het weiland/begrazingsgebied Gallowayrunderen 
in.  
 

(Dit Is circa 30 m voor veldweg rechts).  
 

(Lukt dat niet, u mist dan wel een mooi stukje natuur, 
loop dan verder RD over het betonnenpad. Na 300 m 
gaat u aan de 4-sprong bij wkp 43, zitbank, wegkruis, 
afsluitboom en speelbos  Schoppemerheide L (44) de 
bosweg omlaag. Negeer zijpaden.  
 

(Na 150 m passeert u links een wilduitkijkhut en 100 
m verder heeft u links weer prachtig uitzicht). 
 

Na 750 m gaat u beneden voorbij afsluitboom en 
groot infobord aan de 4-sprong bij voormalige hoeve, 
wegkruis en wkp 44 R (32) over de veldweg. Ga nu 
verder bij **** in dit punt).  
 

Loop nu RD door het weiland omlaag met rechts 
een berkenbos en links bremstruiken, die in het 
voorjaar in bloei staan. Bij infobordje 
“Schophemerheide” loopt RD het (gras)pad 
verder omlaag dat 100 m verder een dalend smal 
bospad wordt.  100 m voorbij volgend overstapje 
gaat u beneden bij infobord “Altenbroek” R over 
het graspad door en langs de bosrand door het 
Voerdal. Na 400 m, voorbij groot infobord, 
passeert een stalen afsluitboom. Circa 30 m 
voordat u bij de beek Voer komt, gaat u bij 
betonnen en ijzeren afrasteringspaal schuin R 
over het (gras)paadje door de oude 
hoogstamboomgaard met links de Voer. Voorbij 
draaihekje en mooie linde volgt u het pad met 
links de afrastering van groot gazon/boomgaard. 
(In de zomer kan het gras hier hoog staan). In de 
buurtschap Schophem gaat u aan de kruising bij 
wegkruis, carréboerderijtje en wkp 44 RD (32) 
over de veldweg. **** Negeer bij afsluitboom en 
infobord zijpad rechts omhoog. Vlak  daarna gaat 
u aan de Y-splitsing L (32) omlaag. Voorbij 
zitbank, een genietplekje, steekt u de Voer over 
en volg het pad met rechts de beek.   
 

4.  In het gehucht Ketten gaat u aan de 3-sprong 
bij treurwilgen, wkp 32 en verbodsborden RD (33) 
over het smalle pad verder langs de Voer. In het 
gehucht Meulenberg gaat u aan de 3-sprong R 
(33) omhoog. Vlak daarna aan de T-splitsing voor 
houten poort en bij villa Frésar (1907/huisnr.11) 
gaat u bij wkp 33 L (34) de smalle asfaltweg 
omlaag. In de buurtschap Vitchen gaat u aan de 
3-sprong L (34). Aan de T-splitsing gaat u L en 
dan komt u meteen bij het leuke authentieke café 
de Wandelaar, sponsor van deze wandeling, waar 
u bijna halverwege binnen of op het terras iets 
kunt eten of drinken. De vriendelijke uitbaters Jan 
en Marlie vernemen graag wat u van de 
wandeling vindt.  
 

(Aan de achterkant van het café  is een leuk 
tuinterras. Het café is gehuisvest in een voormalig 
douanekantoor).  
 

5. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
L. Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u L (Molen).  

De weg buigt naar rechts en wordt een smalle 
asfaltweg langs de Voer. Bij stenen wegkruis 
steekt u de doorgaande weg (Dr. J. Goffinstraat) 
over en gaat u R. Na 100 m gaat u L over de 
smalle asfaltweg die vlak daarna bij breed ijzeren 
hek een stijgend graspad wordt.   
 

(Boven heeft u rechts mooi uitzicht over het in het 
Voerdal gelegen ’s Gravenvoeren).  
 

Boven gaat u R (28) het betonnen (fiets)pad 
omlaag. Aan de 4-sprong bij wkp 28 gaat u L (27) 
over de licht stijgende veldweg met rechts boven 
het voetbalveld van R. Avenir Fouron F.C.. 
Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing bij 
veldkruis gaat u L (27) de holle veldweg omhoog. 
Aan de kruising bij de Witte kapel en wkp 27 gaat 
u RD over de licht stijgende veldweg.  
 

(Boven heeft u rondom prachtig uitzicht).  
 

Na 600 m gaat u aan de T-splitsing bij veldkruis, 
het stenen moordkruis van Hendrick Lynot (1598) 
en het stenen herinneringskruis van Jacobus 
Cerfontaine (1835) R (46) onder het 
spoorwegviaduct door van de  goederenspoorlijn 
Aken-Antwerpen de  Montzenroute genoemd.  
 

(Het 45 km lange gedeelte tussen Aken en Tongeren 
werd door de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog 
aangelegd (1917) en heeft geen enkele gelijkvloerse 
kruising met wegen). 
 

Ga dan meteen aan de 3-sprong L (46) de 
veldweg omhoog.  
 

(Rechts ziet u de kerktoren in de Franstalige plaats 
Warsage).  
 

Negeer na 500 m zijweg rechts en blijf de 
stijgende veldweg door en langs de bosrand RD 
(46) volgen.  Na 500 m gaat u boven aan de 
omgekeerde Y-splitsing bij zitbank en wkp 46 RD  
(47) over de veldweg.     
 

6. Let op! Na 10 m gaat u R het smalle bospad 
omlaag. Negeer na 200 m boven zijpaadje links  
en volg RD het dalende bospad dat even verder 
door een smal weiland loopt en dan een stijgende 
bosweg wordt. Aan de doorgaande weg bij 
zitbank gaat u L omhoog. Na 30 m gaat u aan de 
3-sprong R de doodlopende weg door het dorp La 
Heyd omhoog.  Vlak daarna buigt de weg rechts 
omlaag met voor u prachtig uitzicht over het 
Maasdal. Aan het eind van de weg gaat bij 
afsluitboom RD over het bospaadje dat meteen 
links omhoog buigt. Negeer na 150 m smal 
zijpaadje links. Aan de 3-sprong gaat u L 
omhoog. Na 100 m volgt u boven RD het 
(gras)pad door de bosrand. 150 m verder volgt u 
het pad dat later een bosweg wordt RD langs en  
door gekapt (2019) bos. Na 600 m bij stukje 
gekapt (2019) bos gaat u RD over het smalle 
bospad.  (Links ziet u hier een afsluitboom en 
woningen). Let op!  Na 150 m, bij een paar kleine 
stenen die op het pad liggen (2019), buigt het pad 
naar rechts. Na 5 m gaat u L over het smalle 
bospaadje. Na bijna 100 m gaat u heel even steil 
omlaag en ga dan L het holle pad omhoog.  
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7. Boven aan de doorgaande weg in het dorp La 
Heyd gaat u R. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij 
zitbank en wegkruis L (Chemin du Puits) over de 
doodlopende weg, die naar rechts buigt. Na 150 
m gaat u voorbij het laatste huis bij verbodsbord 
de veldweg omlaag die even verder een dalend  
stenig pad langs en door de bosrand wordt en 
later een dalende veldweg gelegen tussen 
weilanden wordt. (U heeft hier prachtig uitzicht over 
de Voerstreek). Na 600 m gaat u beneden aan de 3-
sprong R. Na 10 m gaat u aan de volgende 3-
sprong bij wandelmarkeringspaal L de steile 
veldweg, een straffe kuitenbijter, omhoog. Na 100 
m gaat u schuin R het smalle pad met rechts de 
bosrand omhoog.  Boven bij wkp 56 gaat u R (57) 

over het pad. (Kijk hier nog even achterom).  Na 50 
m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank (uitpuf- 
genietplek) en wkp 57 L (60) de veldweg, die een 
verharde veldweg wordt, omlaag met voor u 
prachtig uitzicht op Sint-Pieters-Voeren.  
Na 750 m gaat u beneden aan de 3-sprong RD 
(60) over de smalle asfaltweg. Na 20 m gaat u aan 
de 3-sprong bij wkp 60 R (62) de weg omlaag en 
dan omhoog. Boven komt u bij gasterij De 
Commanderie, de sponsor van deze wandeling, 
waar u binnen in de leuke gasterij of buiten op 
het leuke terras nog iets kunt eten of drinken. De 
uit Eijsden afkomstige vriendelijke uitbaatster 
Ghislaine verneemt graag wat u van de wandeling 
vindt. 

 

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.   

 

 


