67. REMERSDAAL 9,3 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Een stevige boswandeling door de mooie Voerstreek met stijgen en dalen. De route gaat door het Rode
bos, het Vrouwenbos en het Veursbos. Onderweg geniet u van prachtige panorama's en komt u langs
mooie vakwerkhuisjes in de buurtschap Veurs. U passeert in Remersdaal een slakkenkwekerij die wordt
geëxploiteerd door een sympathieke oud inwoner van Roermond. Open vanaf 1 mei tot half oktober. De
rondleiding duurt circa 1 à 1,5 uur. Voor meer info zie: www. escargotsbelge.be). Aan het eind kunt u een
bezoekje brengen aan Sculptuurpark Garden Decor (huisnr.11). Elke zaterdag, zondag en feestdagen kunt
u hier het sculpturenpark gratis bezoeken. Zie voor info www.gardendecor.de.
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Startpunt: Parkeer uw auto nabij het adres Roodbos 33 -35 (N648), Remersdaal.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

9,29 km

2.15 uur

108 m

169 m

67. REMERSDAAL 9,3 km
1 Met uw rug naar huisnr 35 gaat u L over de
doorgaande weg. Meteen na huisnr 41 gaat u bij
stalen afsluitboom L over het brede bospad. Vlak
daarna gaat u aan de 3-sprong L over het bospad
met links achtertuinen van woningen. Negeer na
400 m zijpad links. 200 m verder gaat u aan de Tsplitsing in de bosrand R (61) en volg nu het pad
door de bosrand RD (61) parallel aan het
linksgelegen akkerland. (Hier aan de bosrand heeft
u uitzicht).Ga nu verder bij 2.
2. Na 500 m gaat aan de asfaltweg bij infobord en
picknickbank R omlaag. (U verlaat hier 61). In de
bocht voor de vangrail, gaat u bij zitbank L (Kies)
de asfaltweg omlaag richting Paturages de la
Kys. Negeer beneden zijpaden en loop RD de
asfaltweg omhoog. Boven in het gehucht
Kies/Kys, vlak voor de vakantiehoeve (no.1) met
Mariabeeldje, gaat u bij links hangende
defibrillator R (61). Vlak daarna bij loopt u bij
breed ijzeren hek via hekje het weiland in en volgt
u RD het pad door het weiland. (Meestal hoort u
hier de stilte). Via het volgende stegelke verlaat u
weer het weiland en loop RD door het bos.
3. Aan de veldweg loopt u RD (61) door de
laagstamboomgaard en loop vervolgens loopt u
het bos in. Negeer bospad rechts. Aan de Ysplitsing gaat u L (61) langs een houten huisje.
Aan de kruising bij metalen loods loopt u RD (61)
omlaag. Negeer zijpaden en volg dit dalende
bospad geruime tijd.
(Beneden bij kersenboomgaard heeft u prachtig
uitzicht over het gehucht Veurs).
Aan de 3-sprong, vlak na zitbank, gaat u bij
afsluitboom R (63) het brede graspad omlaag
4. Aan de 3-sprong in de buurtschap Veurs gaat u
R (64). Aan de Y-splitsing gaat u R (75) omhoog.
(Als u iets wilt drinken of eten, ga dan hier L omlaag.
Steek na 100 m bij wegkruis de doorgaande weg
over en u komt meteen bij het authentieke
dorpswinkeltje
van Jetteke, bekend van de
uitstekende streeklikeur, “Voers drupke” (22%). Hier
is ook het terras (ook binnen) van Rick waar u iets
kunt drinken en eten. Een mooie rustpauze
halverwege de wandeling).
Aan de 5-sprong gaat u L (75) de smalle asfaltweg
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u R (75).
Na 500 m gaat u bij zitbank L (75) over de
veldweg, die een eindje verder naar links buigt en

dan omhoog loopt langs het weiland en de
bosrand omhoog.
5. Aan de 3-sprong bij zitbank (mooi uitzicht) gaat
u R (76) verder langs het weiland en bosrand
omhoog. Het pad wordt een steil omhoog lopend
hol bospad. Negeer boven zijpaden en volg het
brede pad, gelegen tussen afrasteringpalen, RD
(76). Aan de voorrangsweg gaat u R (76). Meteen
daarna bij wegkruis gaat u L (Kloosterhofstraat/
76) richting Teuven. Bij wit huis gaat u R (76) over
de asfaltweg, die bij huisnr. 45 een dalende
veldweg wordt, die u 900 m RD volgt.
(Na 300 m passeert u links een zitbank waar u
prachtig uitzicht heeft over het Gulpdal. Beneden ziet
u voor u de Sint-Heribertuskerk (1876-1879) in
Remersdaal. Links ziet u een spoorwegviaduct van
de Montzenroute, de goederenspoorlijn tussen Aken
en Antwerpen, waarvan het gedeelte tussen Aken en
Tongeren in de Eerste Wereldoorlog (1917) door de
Duitsers werd aangelegd).
6. Beneden aan de 4-sprong bij wegkruis in
Remersdaal gaat u R (61/Graef) omhoog. Even
verder passeert u links slakkenkwekerij Sint
Heribertus, die u op afspraak kunt bezoeken.
(De slakkenkwekerij wordt geëxploiteerd door een
sympathieke oud-inwoner van Roermond. Open
vanaf 1 mei tot half okt. De rondleiding duurt circa 1 à
1,5
uur.
Voor
meer
info
zie:
www.
escargotsbelge.be).
Even verder passeert u links bij trapje een leuke
picknickplek met zitbanken en mooi uitzicht. Na
circa 50 m passeert u links huisnr. 1 met beneden
voor de ramen tralies. Aan de T-splitsing gaat u L
(61) omlaag. Vlak daarna aan de 3-sprong bij
zitbank en wegkruis gaat u R (61/Cobus) over de
doodlopende weg. Bij huisnr. 1 wordt de
stijgende smalle asfaltweg een stijgend veldweg
langs de bosrand en vervolgens een stijgend hol
pad door een bosstrook. Boven aan de asfaltweg
gaat u RD (61). (Kijk hier nog even achterom). Steek
boven de voorrangsweg over en loop RD (61).
Aan de 3-sprong voorbij stalen afsluitboom gaat
u R over het bospad met rechts een camping.
Negeer na 200 zijpad rechts. Na 400 m, einde van
de rechts gelegen achtertuinen, gaat u R. Meteen
daarna voorbij stalen afsluitboon gaat u R langs
de doorgaande weg en u komt weer uit bij het
startpunt.

(Als u hier circa 50 m RD loopt, dan komt bij
Sculptuurpark Garden Decor (huisnr.11). Elke
zaterdag, zondag en feestdagen kunt u hier het
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sculpturenpark gratis bezoeken. Zie voor
www.gardendecor.bde).

info

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.
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