1141. DE PLANK 12,5 km – 5 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Net over de Belgische grens ligt de buurtschap De Plank. Tijdens deze heuvelachtige en panoramische
wandeling rond een van de mooiste dalen van de Voerstreek wandelt u eerst door het bos omlaag naar de
buurtschap Krindaal. Via leuk pad komt u in de buurtschap Veurs en dan loopt u door het Vrouwenbos
omhoog naar het gehucht Kys. Via mooie paden loopt u naar het Franstalige dorp Remersdaal. Via veldweg
loopt u weer omhoog. Na een mooi stuk langs en door het Roodbos wandelt u door weilanden terug naar
Brasserie de Plankerhoeve met een leuk terras op de binnenplaats. Neem voor onderweg zelf proviand mee.
Er staan onderweg genoeg zitbanken. Deze route biedt prachtige uitzichten. U kunt de wandeling inkorten tot
een leuk ommetje van 5 km. In Remersdaal (12,6 km route) passeert u slakkenkwekerij Sint Heribertus, die u
op afspraak kunt bezoeken.

blz 2 van 3
De slakkenkwekerij wordt geëxploiteerd door een 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.

Startpunt: Brasserie De Plankerhoeve, De Plank 48 (N648), De Plank – Voeren. Geopend: Dagelijks vanaf
11.00 uur, dinsdag en woensdag gesloten. Tel: 0032-43813680.
Parkeer op de rechts van de brasserie gelegen parkeerplaats.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

12,55 km

3.15 uur

126 m

229 m

1141. DE PLANK 12,5 km – 5 km
1. Met uw rug naar de ingang van het terras gaat
u R. Meteen daarna aan de 3-sprong bij voormalig
douanekantoor De Plank (huisnr. 42) en
wandelknooppunt (wkp) 71 gaat u R (72) omhoog
richting
Sint–Martens-Voeren.
Negeer
bij
muurkruis zijweg rechts. Negeer meteen daarna
bij wkp 72 doodlopende zijweg links en loop RD
(67) omlaag. Vlak daarna, waar de doorgaande
weg links omlaag buigt, gaat u R (67) omhoog. Bij
de met breuksteen gebouwde hoeve (huisnr. 114)
verlaat u de bebouwde kom. Na 200 m gaat u L
over het bospad langs het infobord “Broekbos”.
(U verlaat hier 67). Volg nu geruime tijd het
dalende bospad dat meteen daarna naar rechts
buigt. Negeer na 300 m zijpad scherp links. U
loopt nu even parallel aan de links beneden
gelegen wijngaard Krindaal. (In de zomer is de
wijngaard door de begroeiing slecht te zien). 300
meter verder gaat u aan de 3-sprong bij volgend
infobord “Broekbos” L het holle pad omlaag, dat
even verder bij muurkuis in de buurtschap
Krindaal een dalende smalle asfaltweg wordt.
(Tegenover huisnr. 3 passeert u rechts wijndomein
Crutzberg).
Beneden gaat u aan de T-splitsing bij wkp 66 L
(65) de brede asfaltweg omhoog. Na 350 m gaat u
bij het laatste rechtsgelegen huis (nr. 18) R (65)
het pad omhoog, dat u bijna 1 km RD volgt.
(Tegenover dit huis staat in de graft een
Mariakapelletje. De route volgend heeft u omhoog
lopend achteromkijkend mooi uitzicht op wijngaard
Crindael van het wijndomein De Planck.
Boven bij zitbank heeft u mooi uitzicht over het
Veursdal.
Bijna aan het eind van het pad loopt u ongemerkt
over de spoortunnel van Veurs. Mogelijk hoort u dan
plotseling het geluid van een trein, die uit deze 2130
m lange tunnel, die bestaat uit twee tunnelbuizen die
op 18 m van elkaar liggen, komt. De tunnel is in de
Eerste Wereldoorlog in 6 maanden tijd aangelegd

met de inzet van ruim 12.000 man, waaronder 8000
Belgische
arbeiders
en
2000
Russische
krijgsgevangenen. In dec. 1917 werd de tunnel in
gebruik genomen. De tunnel maakt deel uit van
de Montzenroute, de goederenspoorlijn die de haven
van Antwerpen verbindt met het Duitse Ruhrgebied).
2. Aan de T-splitsing bij wkp 65 gaat u R (64) de
grindweg omlaag.
(Degene die 5 km loopt, gaat hier L (74) omhoog.
Aan de T-splitsing in de bosrand bij afsluitpaal en
wkp. 74 gaat u L (73). Ga dan verder bij **** in punt
5)).
Bijna beneden bij ijzeren hek ziet u rechts de
spoorlijn, die hier de tunnel ingaat/uitkomt.
Voorbij picknickbank wordt de veldweg een
stijgende veldweg. Bijna boven in de buurtschap
Veurs wordt de veldweg een asfaltweg.
(U passeert rechts het authentieke winkeltje, bekend
als bij Jetteke, waar u o. a. het regionaal bekende
Voerdrupke (een lichte aperitiefjenever) kunt krijgen.
Jetteke is op 5-09-2020 op 86 jarige leeftijd
overleden maar
het winkeltje wordt door haar
voortgezet))
Vlak daarna aan de ongelijke 4-sprong bij
wegkruis en elektriciteitstoren gaat u bij
verbodsbord RD (64/Daal) de smalle asfaltweg
omhoog. Aan de T-splitsing bij wkp 64 gaat u L
(75) de asfaltweg, die vlak daarna een (gras)pad
en dan een smal pad wordt, omhoog. Aan het
einde van het pad gaat u R. Meteen daarna gaat u
aan de 4-sprong RD het brede holle pad/veldweg
door de bosstrook omhoog. Boven voorbij
afsluitboom volgt u het soms begroeide pad, dat
even verder een stijgend pad wordt, langs en
door de bosrand met links prachtig uitzicht over
het Veursdal. Na bijna 400 m buigt het pad rechts
omhoog door het bos. (Kijk hier nog ven achterom).
Negeer zijpaden bij verbodsbordjes.

Aan de Y-splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat
u aan de 3-sprong bij hoge uitkijkhut L/RD over
de brede bosweg.
3. Na 200 m gaat u aan de ruime 3-sprong RD
over de grind- bosweg. Negeer vlak daarna zijweg
rechts naar schuur. Na 100 m gaat u aan de 3sprong bij houten chalet RD (76). Even verder
loopt u het bos uit en volgt u de veldweg door de
laagstamboomgaard. Waar de veldweg scherp
naar rechts buigt, gaat u RD (76) over de
veldweg/graspad. Even verder loopt het pad
even door het bos. Bij de bosrand gaat u via
klaphekje het weiland in.
(Let op! Stoot niet uw hoofd. Boven het klaphekje
hangt een ijzeren hekje).
Volg nu RD het pad door het weiland richting
huis. (U hoort hier meestal de stilte).Bij breed
ijzeren hek verlaat u via hekje het weiland en loop
RD. Meteen daarna bij rechts hangende
defibrillator gaat u in het gehucht Kies/Kys L
(76/Kies) de asfaltweg omlaag. Beneden aan de 4sprong in het bos gaat u bij afsluitboom R (76)
over het bospad, dat een eindje verder links
omhoog buigt.
4. Na bijna 400 m steekt u de doorgaande weg
over en loopt u bij infobord RD over het pad door
de bosrand van het Roodbos. Na circa 500 m
negeert u zijpad links. (Hier heeft u rechts aan de
bosrand prachtig uitzicht). Negeer grindpad links en
mMeteen daarna bij afsluitboom passeert u links
camping “Natuurlijk Limburg”. Steek de
doorgaande weg (Hoogcruts-Aubel) over en ga bij
verbodsbord RD (76) de asfaltweg omlaag langs
het plaatsnaambord Remersdaal.
Aan de 4sprong bij huisnr. 2 gaat u RD (76) het holle pad
door de bosstrook en later langs de bosrand
omlaag. (Hier heeft u aan de asfaltweg aan beide
zijden mooi uitzicht). Bij huisnr. 1 wordt het pad
een dalende asfaltweg. Aan de T-splitsing bij
zitbank en wegkruis gaat u L (76) omhoog. Na 100
m gaat u aan de 3-sprong R (76/Pontus) even
omhoog. U passeert huisnr. 1 met beneden voor
de ramen tralies. 50 m verder passeert u rechts
bij trapje een leuke picknickplek met zitbanken en
mooi uitzicht o.a. op de Sint Heribertuskerk
(1876-1879) van Remersdaal.
Even verder

blz 3 van 3
passeert
u
rechts
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 oktober. De rondleiding duurt
circa 1 à 1,5 uur. Voor meer info zie: www.
escargotsbelge.be).
Beneden in Remersdaal gaat u aan de ongelijke
4-sprong bij wkp 76 L (75). Voorbij boerderij
wordt de asfaltweg een stijgende veldweg, die u
900 m RD volgt.
(Na 600 m passeert u rechts een zitbank met
prachtig uitzicht over het Gulpdal).
Boven bij huisnr. 45 volgt u RD de asfaltweg.
5. Aan de T-splitsing voor wit huis gaat u L (75).
Vlak daarna aan de voorrangsweg bij wegkruis
gaat u R (75). Na 10 m gaat u L (75) over het
bospaadje, dat meteen naar rechts buigt. Negeer
zijpaden en volg het brede bospad gelegen
tussen afrasteringspalen. Aan de T-splitsing bij
groot infobord gaat u R (75). Negeer breed pad
rechts en loop RD (75). Een eind verder wordt het
bospad een dalend hol stenig pad dat later langs
de bosrand omlaag loopt. Bijna beneden aan de
3-sprong bij zitbank (prachtig uitzicht) en wkp 75
gaat u R (74) het bospad omhoog. Aan de 3sprong bij afsluitboom en wkp 74 gaat u RD (73)
**** en even verder heeft u links weer mooi
uitzicht. Boven bij witte woning met het prachtige
uitzicht gaat u R (73) de asfaltweg omhoog. (Hier
staat aan de asfaltweg een zitbank, een mooie
uitpufplek). Na 40 m gaat u bij wkp 73 L (72) over
het pad gelegen tussen akker.
(Na 100 ziet u rechts bij helder weer in de verte de
133 m hoge tv toren in het Aachener Wald).
Via klaphekje loopt u een weiland in en loop dan
schuin L (72) door het weiland. Bij draaihekje
verlaat u het weiland en volgt u de
veldweg/graspad RD (72). Voorbij de Vlaamstalige
dorpsschool Sint Jozef in de buurtschap De
Plank gaat u aan de doorgaande weg R omhoog.
Negeer meteen bij muurkruis zijweg links. Aan de
T-splitsing gaat u L en u komt meteen weer bij de
brasserie, de sponsor van deze wandelgids, waar
u nog iets kunt eten of drinken.

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.

