
Bronnenwandeling 
De route gaat van start bij de kerk in Sint-Martens-Voeren. Je kunt de auto langs de 

hoofdweg parkeren (waar ook de bushalte is) en te voet richting kerktoren gaan. Het is ook 

mogelijk vanaf de kerk rechtsaf Kwinten in te rijden en de auto in de bocht van de weg te 

zetten. Dit is bij knooppunt 54. Hier kan je aan het begin en eind van de route iets eten en 

drinken ‘Bie Katrien‘ (donderdag-zondag). 

Steek het riviertje de Voer over, de rivier waaraan de regio haar naam ontleent, en ga 

rechtsaf, Kwinten. Loop in de bocht van de weg (knooppunt 54) rechtdoor een onverhard 

pad in.Kies daarna bij de Y-splitsing de linkervork, een holle weg omhoog. Ga op de 

verharde weg rechts en meteen weer rechts een stijgende holle weg in. 

Na een vakwerkhuis kom je op een kruising (67). Sla rechtsaf, een dalend bospad in dat 

overgaat in een weg langs enkele huizen. Wandel op de T-splitsing linksaf, Krindaal (66). 

Kies even verderop, voor een huis, een licht stijgend pad naar rechts tussen weilanden 

door. Kijk als je boven bent even achterom, naar de romantisch ogende wijngaard 

Krindael. 

Vervolg het pad langs de bosrand en geniet van de vergezichten naar het zuiden. Je komt 

uit op een T-splitsing (65). Ga rechtsaf en daal langzaam af naar het gehucht Veurs. 

Je passeert de ingang van een van de langste spoorwegtunnels van België (2130 meter 

lang, op het goederentraject Aken-Tongeren) en de bron van het riviertje de Veurs. 

Na B&B De Veurzerbron kom je op een doorgaande weg. Steek de weg over en ga op de T-

splitsing (64) rechtsaf. Wandel door het fraaie vakwerkdorpje en houd in de bocht van de 

weg (63) rechts aan. Ga op de T-splitsing (62) rechtsaf, houd even verderop links aan en 

volg het onverharde pad tussen de velden door, dat na een bocht naar links afdaalt naar 

Sint-Pieters-Voeren. 

Sla op de doorgaande weg rechtsaf. Je passeert de kerk Sint-Pietersstoel en gaat de eerste 

weg links in. Je wandelt langs de schitterende Commanderie van de Duitse Orde (die ooit 

een deel van de streek bezat). Ga op de splitsing (60) even links en direct rechts, een 

stijgend zandpad. 

Na een flinke klim kom je uit bij een bank aan de bosrand (57). Ga rechtsaf en houd op de 

splitsing (56) rechts aan. Via een langzaam dalend pad, met enkele bochten, bereik je een 

verharde weg (55). Ga linksaf, op de volgende splitsing rechts en weer links, richting 

knooppunt 47. Wandel over het pad onder het spoorwegviaduct door tot de doorgaande 
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weg (91). Volg de route naar knooppunt 48. Je steekt de Voer over en volgt een fotogeniek 

weggetje langs een wit vakwerkhuis. Van knooppunt 48 loop je (langs de kerk) richting 

knooppunt 54. Zo kom je terug bij het beginpunt van de wandeling. 

Knooppunten 

Je kunt de wandelroute ook van knooppunt tot knooppunt lopen. Noteer de volgende 

reeks: 54-67-66-65-64-63-62-60-57-56-55-47-91-48-(54). De knooppunten zijn goed 

aangegeven. Alleen tussen 62 en 60 kan het even onduidelijk zijn. Loop op 62 rechtsaf 

(richting 60), houd links aan en daal langzaam af naar Sint-Pieters-Voeren. Sla op de 

hoofdweg rechtsaf en kies de eerste straat links. Die voert je voorbij het kasteel (de 

Commanderie) naar punt 60. 

 


