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Deze wandeling door de mooie Voerstreek gaat via holle wegen tot boven Als en Rullen, met prachtige 
panorama's, daarna via het bos en door Veurs met mooie vakwerkhuizen terug. 
 
Startpunt: Gasterij De Commanderie,  Sint Pieterstraat 15, Sint–Pieters-Voeren. 
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,50 km  2.15 uur  123 m 201  m 
 

 
 

58. Sint-Pieters-Voeren 9,5 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. U 
passeert hier ook de 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 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 L (Berg) de doodlopende asfaltweg 
omhoog.  
 

2. Negeer zijwegen. De asfaltweg wordt een 
veldweg. Blijf deze geruime tijd RD omhoog 
volgen. Aan de 3-sprong gaat u L. Meteen daarna 
aan de volgende 3-sprong gaat u RD (59) verder 
omhoog langs weilanden en de bosrand van het 
Alsbos. Volg dit pad geruime tijd. Negeer bij 
afsluitboom bospad scherp links en loop RD (59) 
verder omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u 
L (59). Aan de kruising in het gehucht Rullen gaat 
u bij wkp 59 RD (61) over de asfaltweg.  
    
3. Een eind verder begint de asfaltweg steil te 
dalen. (Hier heeft u mooi uitzicht over het dal). 
Negeer beneden vóór de elektriciteitstoren zijweg 
rechts en loop RD (61). 
   
4. Aan de T-splitsing gaat u L (61) over de 
doorgaande weg. (U passeert het bushokje 
genaamd Zwaan). Na 200 m tegenover huisnr. 50 
en bij wegkruis gaat u R (61/Lusberg-Gatz) over 
de asfaltweg richting bos. De asfaltweg wordt een 
verhard steil stijgend pad. Bijna boven, voorbij 
het huisje van de Vlaamse maatschappij voor 
Watervoorziening, gaat u aan de 3-sprong bij 
afsluitboom schuin L (61) het bos in. Negeer 
zijpaden en loop RD (61) het bospad omhoog.  
 

5. Boven aan de kruising gaat  u RD (61) omlaag. 
Beneden aan de veldweg voorbij afsluitboom 
gaat u L (62). Aan de 3-sprong gaat u R (63) de 

smalle asfaltweg, gelegen tussen twee 
meidoornhagen, omlaag.  
 

(U komt nu in de buurtschap Veurs met zijn vele 
mooie vakwerkhuizen).  
 

Beneden aan de 3-sprong gaat u L (64). Aan de 
volgende 3-sprong gaat u L (65) omlaag.  
 

6. Beneden aan de 4-sprong bij elektriciteitstoren, 
wegkruis en bushuisje genaamd Veurs Kabien 
gaat u L de doorgaande weg omlaag.  
 

(De wandelaars Hans, Brigitte en Rocky tipten mij 
over een leuk terrasje en bijzonder winkeltje. Loop 
dan hier bij het wegkruis en elektriciteitstoren omlaag 
en u komt meteen bij het authentieke piepkleine 
winkeltje van Jetteke waar het regionale bekende 
Voerdrupke (een lichte aperitiefjenever) te krijgen is. 
Hier ligt ook Rick waar u binnen of op het terras iets 
kan nuttigen).  
 

Boven voorbij huisnr. 10 en bij wegkruis gaat u L 
Meteen daarna gaat u R over de asfaltweg langs 
de huizen. De asfaltweg wordt na de woningen 
een smal pad.  
 

(Rechts ziet u aan de overkant  op de helling de twee 
grote wijngaarden Crindael van het wijndomein De 
Planck).  
 

Boven aan de 4-sprong bij zitbank gaat u RD (60). 
Bijna beneden wordt de veldweg in Sint-Pieters-
Voeren een asfaltweg. Beneden aan de T-
splitsing gaat u R (60). 
 

(Hier links naast de St. Pieters-Stoelkerk heeft u mooi 
zicht op de Commanderie. De Commanderie 
(kasteel) is gebouwd in de 13e eeuw en in de 17e 
eeuw verfraaid tot de huidige situatie. Links passeert 
u de neogotische Sint-Pieters-Stoelkerk gebouwd 
midden 17e eeuw met rondom het kerkhof waar 
enkele oude grafstenen staan). 
 

U komt weer de gasterij, de sponsor van de 
wandeling, waar u binnen in de leuke zaak of 
buiten op het leuke terras nog iets kunt eten of 
drinken.   
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