1211. MHEER – ‘s GRAVENVOEREN 11,5 km

Tijdens deze grensoverschrijdende en heuvelachtige wandeling door de Voerstreek loopt u omhoog naar een
plateau waar u mooi uitzicht heeft. Via bospaadje loopt u omlaag naar het Noordal/Landgoed Altenbroek. U struint
door weilanden langs het beekje de Noor en dan loopt u over een mooi hoogtepaadje waar u bij zitbank prachtig
uitzicht heeft. Via o.a. een graspad komt u in het centrum van ’s Gravenvoeren bij lunchroom Equilibrium, een
mooie pauzeplek. Via mooie paden loopt u omhoog naar de Mescherheide. Via o.a. rustige veldwegen loopt u naar
het prachtige Kasteel Mheer. Aan het eind passeert u café Quanten waar u nog iets kunt drinken.

blz 2 van 4
Startadres: Parkeerplaats tegenover de kerk, Burgemeester Beckersweg 6, Mheer.

Startadres: Bakkerij-Lunchroom Equilibrium, Pley 21-23, s’Gravenvoeren. Start dan bij punt 4.
U kunt ook parkeren aan de grote parkeerplaats Boomstraat 41, s’Gravenvoeren. Met uw rug naar de
parkeerplaats gaat u L omlaag. Beneden aan de doorgaande weg in het centrum gaat u R richting kerk. Na 100 m
komt u links bij de bakkerij/lunchroom. Maandag en donderdag gesloten.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,50 km

2.45 uur

86 m

148 m

1211. MHEER – ‘s GRAVENVOEREN 11,5 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u richting kerk.
Aan de T-splitsing bij groot H. Hartbeeld (1956),
wegwijzer en de St. Lambertuskerk (1881) gaat u
L omlaag richting Noorbeek.

langs de bosrand omlaag. Omlaag lopend gaat u
aan de 3-sprong L/RD verder omlaag.

(Voordat u verder wandelt kunt u even een bezoekje
brengen aan de inpandige kapel in de H.
Lambertuskerk (1881) waar u het mooie interieur van
de kerk kunt bezichtigen.

(Als u hier R gaat, dan heeft u meteen bij weiland
prachtig uitzicht over het Noordal en het Land van
Herve. Bij helder weer ziet u in de verte de schacht
van de voormalige steenkolenmijn Blegny (Unesco
erfgoed) met rechts daarnaast de steenberg van de
mijn).

Op het kerkhof (rechts naast de ingang van de kerk)
staat de rijksmonumentale grafkapel (1864) van de
familie de Loë, eigenaar van kasteel Mheer.

Beneden gaat u door het klaphek en ga dan bij
wkp 39 R (41) de brede verharde weg. Aan de 3sprong gaat u RD over de asfaltweg.

De route volgend passeert u in de afdaling, lokaal
bekend als d’r Hoesberg, links de voormalige
pastorie (nr. 9) met het grote muurkruis. Het
hoofdgebouw, dat grotendeels met breuksteen is
gebouwd. stamt uit 1670). Even verder staan rechts
nabij mooi wegkruis twee mooie zitbanken).

(Hier ziet u rechts aan het einde van de oprit de
voormalige koetsierswoning van het kasteel, later
jachtopzienerswoning, die eind 19e begin 20e eeuw is
gebouwd. De oudste delen van kasteel Altembrouck
(nu hotel) dateren uit 1314).

Meteen voorbij huisnr. 22 gaat u bij
wandelknooppunt (wkp) 38 R (Steegstraat/21).
(U passeert bij huisnr. 15 een kruis in muurnis. Dan
passeert u de mooie rijksmonumentale voormalige
vakwerkboerderijtjes t.w. de huisnrs. 19- 21 -23 allen
daterend uit de 19e eeuw (dus uit 1800)).
Aan de 3-sprong bij veldkruis gaat u bij
verbodsbord L (21/zwart/blauw) de verharde
veldweg omlaag en u passeert meteen links bij
infoborden de regenwaterbuffer Horstergrub. Bij
infobord “Uniek eeuwenoud Zuid-Limburgs
landschap“ gaat u L (Horstergrub/rood/blauw) de
holle veldweg omhoog. De holle veldweg wordt
boven een smal pad dat twee haakse bochten
maakt. (Achteromkijkend heeft u boven mooi uitzicht
op de kerk en kasteel van Mheer). Volg dan het
brede stijgende graspad met rondom mooi
uitzicht. Aan de smalle asfaltweg gaat u R
(groen). (U wandelt hier op de grens van Nederland
en België). Na 150 m bij wkp 36 en bij bord van
Natuurpunt gaat u L (39) het smalle pad door en

U passeert links het witte vakantieverblijf de
Molenhoeve.
(Dit historisch gebouw werd rond 1800 gebouwd en
had de functie van boerderij en watermolen. De
molenactiviteiten werden rond 1910 beëindigd).
2. Na 300 m gaat u vlak voor zitbank bij
dassenluik en infobord L (41) door het klaphek en
volg via drie stegelkes/draaihekjes RD het pad
door het weiland met links een meidoornhaag.
(U kunt hier ook de asfaltweg RD blijven volgen. Na
400 m, meteen voorbij zitbank, gaat u R (35) door het
klaphekje. Ga nu verder bij **** in punt) .
Boven in de linkerhoek verlaat u via draaihekje
het weiland en ga dan bij wkp 41 R (40) over het
pad met rechts mooi uitzicht over het Noordal en
op de hooggelegen hoeve Snauwenberg. Aan het
einde van het rechts gelegen brede weiland en
voor het bord “Natuurpunt”, gaat u bij wkp 40 R
(35) via stegelke het weiland in. Loop nu RD door
het weiland omlaag met links afrastering.

Via klaphek loopt u RD (35) door het volgende
weiland omlaag met rechts afrastering, Ga door
het volgende
houten klaphek en loop het
trappenpad omlaag. Steek beneden via bruggetje
het beekje de Noor en ga L (35) over het pad door
de bosstrook met links het beekje. Bij
boomzitbank en bord “Lankwater speelbeek”
gaat u door het houten klaphek en loop dan RD
(35) door het weiland omhoog. Bij grote plantaan
gaat u door het klaphekje, steek RD de smalle
asfaltweg over en ga door het volgende
klaphekje. **** In het weiland gaat u meteen L (35)
en loop RD (35) door het weiland met links
afrastering. Na 400 m, waar u links beneden
woningen in de buurt Vitschen (’s-Gravenvoeren)
ziet, buigt het pad rechts steil door het weiland
omhoog met links afrastering. Ga boven L door
het klaphekje.
(Kijk hier nog even achterom. Even verder heeft u bij
zitbank prachtig uitzicht over de Voerstreek en het
Land van Herve).
3. Aan de T-splitsing bij wkp 35 gaat u L (34/
groen) de holle grindweg omlaag. Negeer
zijpaden. Aan de 3-sprong bij links hoogstaand
wegkruis, zitbank en wkp 34 gaat u L (33) de holle
asfaltweg omlaag. Beneden in ’s Gravenvoeren
gaat u aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis R
en even verder steekt u het beekje de Voer over.
Aan de doorgaande weg gaat u L (Dr. J.
Goffinstraat) met links een molentak van de Voer.
Na 100 m, meteen voorbij huisnr. 6, gaat u R over
de smalle asfaltweg die vlak daarna bij breed
ijzeren hek een stijgend graspad wordt. Boven
gaat u R (28) het betonnen (fiets)pad omlaag. Aan
de 4-sprong bij wkp 28 gaat u RD omhoog.
Beneden aan de 3-sprong gaat u RD (25) de
asfaltweg omhoog. Na bijna 100 m, waar de
asfaltweg naar links buigt, gaat u bij wkp 25 R
(17) over de grindweg. Aan de 4-sprong bij de
elektriciteitstoren gaat u R de asfaltweg omlaag.
Negeer zijwegen. Na bijna 400 m gaat u beneden
in het centrum van ’s Gravenvoeren aan de
doorgaande weg R richting kerk. 50 m verder
passeert u links het Bezoekerscentrum Toerisme
Voeren.
(Hier tegenover ligt de ingang van de St.
Lambertuskerk die te bezichtigen is en waarvan de
toren uit de 14e eeuw stamt).
25 m verder tegenover groot Christusbeeld komt
u links bij bakkerij – lunchroom Equilibrium
(Evenwicht), de sponsor van deze wandeling,
waar u kunt lunchen of koffie met o.a. heerlijk
gebak kunt krijgen. De jonge Vlaamse uitbaters
Stijn en Melissa maken in hun bakkerij met passie
en vakmanschap de lekkerste gebakjes en
(bijzondere) broden. Zij vernemen graag wat u
van de wandeling vindt.
4. Met uw rug naar de lunchroom gaat u L. Vlak
daarna gaat u aan de 4-sprong bij wkp 24 en het
beeldje van Der Waggeler L (23). Waar de weg
naar links buigt, steekt u de Voer over. Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong bij de Onze Lieve

blz 3 van 4
Vrouwe kapel (1715) en uitspanning de Swaen L.
Vlak daarna aan de volgende 3-sprong bij brug en
wegkruisje loopt RD (Konijnsberg) omhoog langs
het appartementencomplex met de gelijmde
bakstenen. Aan de T-splitsing, met links het
gemeentehuis van de gemeente Voeren, gaat u bij
muurkruis R omhoog. Negeer zijweg rechts
omhoog (Kommel).
(Boven heeft u links mooi zicht op het voormalig
Ursulinenklooster (1899)).
Aan de 3-sprong bij ingang kerkhof gaat u R de
asfaltweg, die vlak daarna een veldweg wordt,
omhoog. Aan de 3-sprong bij tuinderskas gaat L
over de veldweg. Negeer tegenover veldkruis
doodlopende zijweg links omlaag. Negeer bij
veldkruis type vliegermodel zijweg rechts
omhoog.
5. Meteen daarna aan de T-splitsing van
veldwegen bij bijzondere wegwijzer loopt u RD
(Lange Graaf) over het graspad met links een rij
bomen horend bij laagstamboomgaard en rechts
een akker. (U loopt dus niet door de “rand”
van de laagstamboomgaard). Let op! Na 50 m loopt
u RD over het licht dalende paadje vlak langs de
rij bomen van de laagstamboomgaard en rechts
struikgewas/bomen. (Dit is circa 25 m voordat het
brede graspad eindigt in een hoogstamboomgaard).
Voorbij de laagstamboomgaard volgt u RD het
leuke licht dalende paadje met links de bosstrook
en rechts een akker (2019). Na 250 m gaat u
beneden R. Negeer meteen daarna zijpaadje links
omhoog en loop RD (20). Volg nu geruime tijd het
smalle pad, dat later een prachtig hol pad wordt,
langs en door de bosrand. Na 1,1 km gaat u aan
de T-splitsing bij wkp 20 L (19) het pad door en
langs de bosrand van het Hoogbos omhoog.
Volg geruime tijd het stijgende pad.
6. Na 1 km gaat u boven aan de ongelijke 4sprong bij wkp 19, zitbank, boomkruis en grote
lindeboom R (rood/groen) over de veldweg. (U
loopt hier weer op de grens van Nederland en
België). Bij grote oude schuur en inrit naar het
importgasstation ‘s Gravenvoeren buigt de
veldweg naar links. Aan de smalle asfaltweg, met
voor u de grote carréboerderij Hoeve Libeek
waarvan de oudste delen uit de 13e eeuw
stammen, gaat u R (rood/zwart/groen) omhoog.
Negeer beneden voorbij gasexportstation Libeek
zijpad links en volg RD (zwart/rood) de smalle
asfaltweg verder omhoog.
(Vanaf 1966 wordt hier aardgas vanuit Slochteren
naar België uitgevoerd. Later is hier nog aardgas
vanuit Noorwegen bijgekomen).
Omhoog lopend gaat u na 300 m R de grindweg
omhoog. Meteen daarna gaat bij breed ijzeren hek
door het draaihekje en volg de veldweg, die vlak
daarna links omhoog buigt.
(Omhoog lopend heeft u rechts prachtig uitzicht over
het Maasdal o.a. op de St. Pietersberg in Maastricht).
Aan de 3-sprong voor afsluitboom gaat u L door
de lindelaan/oprijlaan.

Aan het einde van de lindelaan heeft u mooi zicht
op het prachtige kasteel Mheer. De weg buigt
naar rechts en voorbij grote schuur naar links.
Via kasseienweg loopt u de binnenplaats van het
kasteel op die u RD oversteekt met links prachtig
zicht op het kasteel. Via poort verlaat u de
binnenplaats en loop RD over de kasseienweg.

blz 4 van 4
(Hier hangt links een infobord waar u meer te weten
komt over het kasteel)
Aan het eind van de kasseienweg bij het bronzen
beeldje van harmonie St, Cecilia (1821) Mheer en
voor eetcafé Quanten, sponsor van de
wandelgids, gaat u L omhoog. Meteen daarna
gaat u boven bij ANWB-wegwijzer R en u komt
links weer bij de parkeerplaats.

Auteur: Jos Wlazlo.
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