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Deze mooie "kapelletjeswandeling" met flink wat hoogteverschil voert u via veld- en holle wegen met 
klimmen en dalen langs Kasteel Altembroek. Via de Schoppemerheide/bos loopt u naar de buurtschap 
Schophem. Vervolgens loopt u terug naar ’s Gravenvoeren. Op dit gedeelte passeert u verschillende 
kapelletjes. 
 
Startadres: Afspanning De Swaen, Kinkenberg 188, ‘s Gravenvoeren.  U kunt o.a. parkeren op de grote 
parkeerplaats aan de Boomstraat, die gelegen is nabij huisnr. 29. 
 

 
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,60 km  2 uur  106 m  176 m 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.afspanningdeswaen.be/
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84. ‘s GRAVENVOEREN 8,6 km 
 

1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L de 
asfaltweg omlaag. Ga nu verder bij **** in punt 7.  
 

Start: Afspanning De Swaen, Kinkenberg 188.  
 

2. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
voor de barokke Onze Lieve Vrouwe kapel (1715) 
L en ga dan meteen  L (22) omhoog met links 
Afspanning De Swaen. Aan de 3-sprong bij 
voormalige vakwerkboerderij, wegkruis en wkp 
22 gaat u R (34/Kinkenberg) verder omhoog. 
Negeer bij hoogstaand wegkruis doodlopende 
zijweg links en loop RD (34/Koetsweg) de mooie 
holle asfaltweg omhoog. Negeer zijpad (inrit) 
schuin rechts omhoog. Meteen daarna aan de 3-
sprong bij zitbank, wegkruis en wkp 34 gaat RD 
(35/groen) de holle grindweg omhoog en een eind 
verder bij zitbankje passeert u rechts speelbos 
Voerenberg. Negeer na 300 m bij wkp 35 zijpad 
rechts en loop RD (36) de grindweg verder 
omhoog, die u nog geruime tijd RD volgt.  
 

(Na 400 m passeert u links een zitbank met prachtig 
uitzicht en 100 m verder passeert u rechts een 
veldkruis.  
 

Na bijna 1 km ziet u  boven schuin links voor u het 
kasteel Mheer  (begin 14e eeuw)  met rechts daarvan 
de St Lambertuskerk (1861) in Mheer).  
 

Na 1,2 km wordt de grindweg bij grenspaal no. 24 
en Hoeve De Snauwenberg een smalle asfaltweg.  
 

(U loopt hier op de grens van Nederland (l) en België 
(r)).   
 

3. Na 400 m, aan het einde van het rechts gelegen 
gekapt (2020) bos, gaat u bij wkp 36 en bij 
infobord R (39) het smalle pad door en langs de 
bosrand omlaag.  
 

(Als u na bijna 100 m  R gaat, dan heeft u meteen bij  
weiland prachtig uitzicht over het Noordal en het 
Land van Herve). 
 

Beneden na klaphek gaat u bij wkp 39 R (41) de 
brede verharde omlaag. Voorbij de voormalige 
koetsierswoning van kasteel Altenbroek, die eind 
19e/begin 20e eeuw is gebouwd en later dienst 
deed als jachtopzienerswoning, loopt u RD (41) 
over de asfaltweg.  
 

(Hier ziet u links aan het einde van de oprit kasteel 
Landgoed Altenbroek/nu hotel waarvan de oudste 
delen dateren uit 1314), 
 

U passeert meteen links het witte vakantieverblijf 
de Molenhoeve.  
 

(Dit historisch gebouw, dat bij kasteel Altembrouck 
hoorde,  werd rond 1800 gebouwd en had de functie 
van boerderij en watermolen die aangedreven werd 

door het beekje Noor. De molenactiviteiten werden 
rond 1910 beëindigd).  
 

Na 250 m gaat u bij dassenluik, zitbank  en 
infobordje L (41) via het klaphek het weiland in.  
 

4. Volg nu het pad door de weilanden via drie 
stegelkes RD omhoog.  
 

(Even verder steekt het beekje de Noor over dat een 
zijbeekje van de Voer is en dat ontspringt in de buurt 
de Wesch/Noorbeek.  
 

Kijk bij het derde draaihekje nog even achterom en u 
heeft mooi zicht op Hoeve Snauwenberg waar u 
langs bent gelopen).  
 

Boven aan de veldweg bij wkp 41 gaat u L (42) en 
volg het pad geruime tijd door de bosstrook. Na 
600 m aan de omgekeerde Y-splitsing bij zitbank 
en wkp 42 gaat u R (43) het pad steil (kuitenbijter) 
omhoog met na 200 m rechts bij weiland weer 
mooi uitzicht Na 400 m steekt u boven de 
betonnenweg/fietspad over en loopt u  bij zitbank, 
wegkruis, afsluitboom, wkp 43 en speelbos  
Schoppemerheide  RD (44) de bosweg omlaag. 
Negeer zijpaden.  
 

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

5. Na 750 m gaat u beneden voorbij afsluitboom 
aan de 4-sprong bij voormalige hoeve, wegkruis 
en wkp 44 RD (45) de asfaltweg omlaag. In de 
buurtschap Schophem steekt u via brug het 
riviertje de Voer over en dan gaat u meteen bij 
wkp 45 L (90) en u passeert links (nr. 78) een leuk 
huisje. Waar het beekje de Voer, een zijbeek van 
de Maas  naar links buigt, buigt de asfaltweg naar 
rechts. Negeer zijweg links. (U verlaat 90). Boven 
aan de T-splitsing gaat u R de doorgaande weg 
omlaag. Negeer na bijna 50 m bij huisnr. 34 
veldweg links. Meteen daarna bij  Mariakapel 
(1849)) en voor de winkel “Hobbyshop” gaat u L 
(fr. 423) de smalle asfaltweg omhoog.  
 

6. Aan de kruising bij wegkruis (1885) gaat u RD 
(30). Aan de Y-splitsing bij wkp 30 gaat u R (31) 
verder over de asfaltweg. Aan de 4-sprong bij 
Steenboskapel (1846) en wkp 31 gaat u L (29) 
over de veldweg.  
 

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

Aan de 4-sprong bij veldkruis en wkp 29 gaat u R 
(27) over de veldweg met rechts mooi uitzicht.  
 

(Links ziet u de Montzenlijn de spoorwegverbinding 
tussen Aken en de Antwerpense haven, de Belgische 
Betuwe lijn)    
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De spoorlijn werd in de Eerste Wereldoorlog (1914-
1918) door de Duitsers aangelegd en in 1917 in 
gebruik genomen. Het overgrote deel van de 
werkkrachten (12 000 in 1916) bestond uit Belgische 
vrijwilligers, terwijl gedurende zes maanden ook 200 
Russische krijgsgevangenen ingeschakeld werden. 
Op het 45 km lange  gedeelte tussen Aken en 
Tongeren ligt geen enkele gelijkvloerse kruising met 
wegen) 
 

Na 600 m gaat u bij wkp 27 en de Witte Kapel R 
(28) de holle veldweg omlaag.  
 

(Deze kapel ook wel de  "Madeleinekapel" genoemd, 
is begin 19de eeuw (dus begin 1800) door Madeleine 
Theelen gebouwd). 
 

Aan de Y-splitsing bij veldkruis gaat u L en u 
passeert even verder een grote dassenburcht. (U 
verlaat 28). Aan de ingang naar het voetbalveld 
van R. Avenir Fouron F.C. wordt het pad een 
smalle asfaltweg. Aan de 4-sprong gaat u R. 
Meteen daarna aan de kruising bij de St. 
Annakapel (1815) gaat u RD (Boomstraat) omlaag 
en passeert rechts een elektriciteitstoren. Negeer 
zijweg/pad links omlaag.  
 

(100  m verder. voor de Kursaal van de Oude 
Harmonie St Cecilia (1890). passeert u links de 
toegangsweg naar de bovengelegen grote 
parkeerplaats waar u mogelijk bent gestart en waar u 
mooi uitzicht heeft over Voeren o. a op het mooie 
torentje van de kapel van het voormalig 
Ursulinenklooster (1762) .  
 

***** De route volgend passeert rechts (nr. 23) een 
bijzondere woning). 
  

Negeer na 200 m beneden voorbij statige woning 
(nr. 6) bij verbodsbord zijweg links. Meteen 
daarna aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u R en 
u passeert rechts de St. Lambertuskerk, waarvan 
het schip tussen 1782 -1786) is gebouwd en de  
romaanse toren uit de 14e eeuw stamt.  
 

(Aardigheidje: Bij de bouw van het schip werden de 
bakstenen ter plaatse gemaakt.  
 

In de kerk, die meestal te bezichtigen is, staat o. a. 
een barokke preekstoel uit de 18e eeuw  

Rechts naast de kerk staat in de ommuurde tuin met 
korfboogpoort de grote pastorie (1774).  
 

Tegen de kerkmuren staan oude grafstenen, die hier 
op het kerkhof stonden. dat hier voor de kerk lag.  
  

Voor de kerk staat een groot H. Hartbeeld uit 1930.  
 

Aan de linkerkant van de kerk, nabij 
oorlogsmonument,  staat tegen de muur de grote 
grafsteen, een restant van het familiegraf Schiervel, 
die van 1790-1994 de bewoners waren van kasteel 
Altenbroek. Vader Pierre de Schiervel (1783 – 1866) 
werd op 29 jarige leeftijd burgemeester van Voeren 
en later o. a. gouverneur van de provincies Oost-
Vlaanderen en Limburg.  
 

Tegenover de kerk ligt bakkerij–lunchroom 
Equilibrium (Evenwicht) een begrip in de regio waar 
ze o.a. heerlijk gebak hebben).  
 

Aan de 4-sprong voorbij oorlogsmonument en bij 
het beeldje van De Waggeler en 
wandelknooppunt (wkp) 24 gaat u L (23). Waar de 
weg naar links buigt, steekt het beekje de Voer 
over. Aan de 3-sprong bij wegkruis, wkp 23 en de 
barokke Onze-Lieve-Vrouw kapel (1715) komt 
weer bij de gezellige, knusse Afspanning de 
Swaen (1742), de sponsor van de wandeling, waar 
u binnen of op het leuke voorterras of op het 
achterterras nog iets kunt eten en drinken.  
 

(Hier aan het dorpspleintje Kinkenberg staat de 
rijksmonumentale mooie vakantiewoning Wit Kruis 
(nr. 5), die dateert uit de 1e helft van de 18e eeuw. Ze 
is genoemd naar het witte kruis dat voor de woning 
staat.   
 

De gietijzeren kraan naast de kapel herinnert aan de 
aanleg van de eerste waterleiding (1891-1893). 
 

Hoeve en afspanning de Swaen stamt eveneens uit 
de 1e helft van de 18e eeuw. Het was een halte  van 
de postkoets die reed tussen Luik en Aken en was de 
plek waar de paarden werden gewisseld.  
 

De net gepasseerde voormalige hoeve Blancktyshof 
stamt eveneens uit de 18e eeuw). 
 
 
 
 

 
 

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.   

 


