
 69. SINT-MARTENS-VOEREN 8,7 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

 
 
 

 

 
 

 

Bij deze wandeling moet er geklommen worden maar dit wordt beloond met prachtige vergezichten over de 
Voerstreek. U passeert het gehucht Schophemmerheide. 
 
Startadres: Ter hoogte bij Het Veltmanshuis, Kwinten 3, Sint-Martens-Voeren.   
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,72 km  2 uur  112 m  175 m 
 

 
 

69. SINT-MARTENS-VOEREN 8,7 km 
 

1. Met uw rug naar Het Veltmanshuis gaat u R. 
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD en steek 
via  brug het beekje de Veurs over.  
 

(Als u meteen na de brug rechts door het ijzeren hek 
gaat, dan komt u op het kerkhof waar vele oude 
graven staan. Meteen rechts na het hek ligt de 
zeskoppige bemanning van de Wellington R1524 van 
149 Sqn. van de  Royal Air Force begraven. Het 
toestel stortte op 5 augustus 1941 neer bij de Planck. 
Bij dit collectief graf staat een foto van deze 
militairen. Via het infobordje bij de ingang van de 
oude St. Martinuskerk komt u meer te weten over de 
geschiedenis van de kerk).   
 

Negeer zijweg links (’t Hof). (U loopt hier door het 
beschermd dorpsgezicht).  Aan de T-splitsing bij 
muurkruis en postkantoor gaat u R. Meteen 
daarna bij zitbank gaat u R (48/Mot) het bruggetje 
over. U loopt nu langs het beekje de Voer dat in 
Eijsden in de Maas stroomt  en even verder loopt 
u langs het beekje de Veurs dat hier in de Voer 
stroomt. Aan de asfaltweg gaat u R (48). Vlak 
daarna aan de 4-sprong gaat u L (wit-rood) de 
smalle asfaltweg omhoog.  
 

(Hier staat de gedenksteen aan brigadier Lescrenier. 
Hij maakte deel uit van een patrouille van het 
nabijgelegen (5 km) fort van Aubin, die in het boven 
gelegen gehucht Katten Roth op de eerste dag van 
de oorlog op een Duitse eenheid botste).  
 

Waar de asfaltweg boven naar rechts buigt, gaat 
u RD (wit-rood) het smalle holle bospad omhoog.  
 

(Rechts ziet u hier aan de asfaltweg de schietbomen 
met kogelvanger van schutterij St-Martinus (1662)).   
 

Na 100 m loopt u bij weiland RD verder omhoog.  
 

(Hier bij weiland heeft u prachtig uitzicht over de 
Voerstreek).  
 

Aan de 4-sprong loopt u RD (gele cirkel/wit-rood) 
verder omhoog.  
 

2. Bijna boven gaat u RD (wit-rood) de veldweg 
omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u L 
(50/Kattenroth/rood-wit) over de betonweg.  
 

(Schuin rechts ziet u in de verte de Lambertuskerk 
(1881) en het ernaast gelegen kasteel Mheer).  
 

Na 300 m gaat u bij wkp 50 RD (43). Negeer 
zijpaden en volg nog geruime tijd deze betonweg, 
die later een verharde (bos)weg wordt, RD.  
 

(Even verder passeert u bij grenspaal 22 het witte 
huis, de voormalige Hoeve Kattenrot (1727/no.1). Na 
circa 800 m passeert u links een veldkruis).  

Na 1 km gaat aan de 4-sprong bij wkp 43, zitbank, 
veldkruis, afsluitboom en Bois de Jeux 
(speelbos) Schoppemerheide RD (fr. 431) verder 
over de verharde bosweg. Na 100 m wordt de 
verharde bosweg bij picknickbank met mooi 
uitzicht een asfaltweg. 100 m verder passeert u 
de bijna 3 eeuwen oude prachtige gerestaureerde 
dubbele carré-boerderij “Schopsheim” met in de 
tuin een mooie woonwagen. 
 

(Hier worden in sommige weekenden van juni t/m 
sept. open tuindagen gehouden. Welke weekenden 
zie www. schopsheim.be).  
 

Negeer omlaag lopend na 500 m bij afsluitboon 
zijpad links en volg verder RD de smalle dalende 
asfaltweg.   
 

(250 m verder tegenover ijzeren toegangshek van 
weiland en bij fietsbordje “fietsroute 431” staat links 
boven op het grasveld een zitbank, een genietplekje, 
waar u prachtig uitzicht heeft over het Maasdal en het 
Land van Herve).   
 

Negeer vlak daarna veldweg rechts omhoog. Na 
100 m  gaat u L (33)  het mooie holle pad omlaag.  
Beneden aan de 3-sprong bij villa Frésar 
(1907/huisnr.11) in het gehucht Meulenberg gaat 
u L (32) omlaag. Vlak daarna aan de volgende 3-
sprong gaat u L (32)  
 

3. De (grind)weg wordt een smal pad en een 
eindje verder loopt u weer langs de Voer. Bij brug 
gaat u R (31) de asfaltweg door het gehucht 
Ketten omhoog.   
 

(Als u hier bij brug even RD loopt dan komt u bij een 
zitbank., een mooi pauzeplekje). 
 

Steek boven bij wegkruis de voorrangsweg over 
en loop RD (31) over de veldweg. Aan de 4-
sprong bij Steenboskapel (1846), die gebouwd is 
met de resten van een Romeinse villa,  gaat u RD.  
 

(Loop het kapelletje even binnen en er wordt 
(meestal) voor u gezongen. Even wachten).  
 

Aan de 4-sprong bij veldkruis gaat u RD (46).   
 

4. Aan de T-splitsing gaat u R (46) en een eindje 
verder loopt u onder het spoorwegviaduct door  
van de  goederenspoorlijn Aken-Antwerpen 
(Montzenroute).  
 

(Voor het spoorwegviaduct staat links een veldkruis, 
het stenen moordkruis van Hendrick Lynot (1598) en 
het stenen herinneringskruis van Jacobus 
Cerfontaine (1835).  
 



Aan de 3-sprong, meteen achter het viaduct, gaat 
u 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.  Negeer zijpaden.  
 

5. In de buurtschap La Heydt (Warsage) wordt de 
veldweg een asfaltweg. Ga hier L (47) de 
asfaltweg omhoog richting boerderij. Aan de 
kruising gaat u RD (47) over de veldweg.  
 

(Even verder heeft u weer  prachtig uitzicht over de 
Voerstreek).  
 

Negeer graspad links en loop verder RD (47) 
omlaag. Aan de 3-sprong gaat u L (47).  
 

(Hier heeft u mooi uitzicht op het spoorwegviaduct).  
 

Beneden aan de T-splitsing bij wkp 47 gaat u L 
(91) omlaag. Aan de T-splitsing voor de spoordijk 
gaat u R (91)  
 

6. Voorbij de ingang van het kerkhof loopt u 
onder het 215 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). Negeer bij 
zitbank zijpad links. Aan de 3-sprong bij 
muurkruis gaat u L en u loopt weer door het 
beschermd dorpsgezicht.  Negeer zijweg rechts. 
Steek de brug over en loop RD en u komt weer bij  
Het Veltmanshuis/parkeerplaats. 

 

(Pastoor Veltmans was een voorman in de strijd voor het behoud van het Nederlandstalig karakter van de 
Voerstreek. Het Veltmanshuis is een kapittelhuis uit de eerste helft van de 18de eeuw. Tot 1971 deed het dienst 
als pastorie. Nu is het een Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap). 
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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. 

 


