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Tijdens deze licht heuvelachtige wandeling door de Voerstreek wandelt u over leuke paden een ruim rondje 
om ‘s Gravenvoeren. In het centrum passeert u Afspanning de Swaen en dan loopt u via o.a. een prachtig 
paadje met mooi uitzicht naar de buurtschap Vitchen, waar u het leuke wandelcafé De Wandelaar passeert. 
(Open woensdag t/m zondag). Dan loopt u via de buurtschap Meulenberg over een leuk paadje langs de Voer 
langs de buurtschap Ketten en door de buurtschap Schophem, waar ook de B&B en Potterie Potpourri ligt. 
Op afspraak kunt u hier ook een lunch krijgen.  Het laatste stuk gaat o.a. over veldwegen door open 
landschap. U kunt ook starten bij B&B Potourri in Schophem of bij het café De Wandelaar in Vitchen en 
pauzeren in ’s Gravenvoeren.  U kunt de route prima combineren met een workshop bij de Potterie 
Potpourri en er een leuke dag van maken. Loop rustig binnen voor informatie. Er is ook een B&B 
gevestigd, een prachtige locatie in de Voerstreek!  
 

Startadres: Parkeerplaats Boomstraat 41, ’s Gravenvoeren. Start dan bij punt 1.  
 

Startadres: Café De Wandelaar,  Vitschen 46,  ’s Gravenvoeren.  
Met uw rug naar het café gaat u R. Meteen daarna  aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u R (33). Ga dan 
verder bij **** in punt  3. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,58 km  1.50 uur  55 m  81 m 
 

 
 

1238. ’s GRAVENVOEREN 7,6 km 
 
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R de 
doorgaande weg omhoog. Aan de 4-sprong bij 
elektriciteitstoren gaat u R (17) de holle veldweg 
omlaag. **** Negeer klinkerpad schuin links 
omhoog. Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing  L 
(17) het smalle holle pad omhoog. Na 600 m gaat 
u beneden aan smalle asfaltweg RD (17). Meteen 
daarna gaat u aan de kruising bij 
wandelknooppunt (wkp) 17 R (16) over het 
grindpad. Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong RD 
(16) omlaag.  In ’s Gravenvoeren gaat u aan de 
doorgaande weg R (16) en na 25 m steekt u L via 
brug de Voer over. Meteen na de brug gaat u aan 
de 3-sprong bij Mariakapel (1949) RD de smalle 
asfaltweg omhoog. Negeer bij zitbank 
doodlopende grindweg links (Mulleke). Aan de 4-
sprong bij wkp 16, lindeboom  en wegkruis (’t 
Kwiezel Kruske) gaat u R (18) de veldweg omlaag.   
 

2. Aan de 3-sprong bij eik gaat u L (18).  Na 20 m 
gaat u aan de 3-sprong R (wit-rood) en loop RD 
de holle veldweg/pad omhoog.  
 

(Hier staat links een grote houten lig- relaxstoel met 
tekst “Ervaar en koester de stilte”).  
 

Aan de 3-sprong bij huisnr. 13 gaat u L (23).  
 

(Voor dit huis is een vijvertje tegen de muur met koi 
karpers).  
 

Ga nu meteen bij wegkruis R (23) het  trappenpad 
omhoog en volg boven het licht stijgende pad 
met links de kerkhofmuur. Aan de 3-sprong bij 
zitbank en ingang begraafplaats gaat u RD 
(23/Kerkhofstraat) over de asfaltweg.   
 

(Even verder ziet u voor u de kerktoren, die uit de 14e 
eeuw stamt, van de St. Lambertuskerk.  
 

Rechts heeft u mooi zicht op het voormalig 
Ursulinenklooster (1899)/nu verzorgingshuis).  

 
 

Negeer omlaag lopend zijweg links omhoog 
(Kommel).  Aan de 3-sprong bij  muurkruis gaat u 
L (23/Konijnsberg).  
 

(Rechts ziet u hier het gemeentehuis van Voeren).  
 

Negeer voorbij het appartementencomplex. 
waarvan de stenen gelijmd zijn, bij brug zijweg 
rechts. Aan de 3-sprong bij de Onze Lieve 
Vrouwekapel (1715), waterpomp, vakantiewoning 
“Wit Kruis (1767), wkp 23 en de leuke Afspanning 
de Swaen met mooi achterterras, gaat u L (22) 
omhoog. Aan de 3-sprong bij wegkruis en wkp 22 
gaat u R (34/Kinkenberg). Negeer bij hoogstaand 
wegkruis doodlopende zijweg links en loop RD 
(34/Koetsweg) verder omhoog. Negeer zijpad 
(inrit) schuin rechts omhoog. Meteen daarna aan 
de 3-sprong bij zitbank, wegkruis en wkp 34 gaat 
RD (35) de holle grindweg omhoog. Negeer bij 
zitbankje en speelbos (Voerenbos) zijpad rechts 
omlaag.  
 

3.  Bij wkp 35 en infobord gaat u R (40) over het 
bospad.   
 

(Na 100 m heeft u bij zitbank prachtig uitzicht over de 
Voerstreek en het Land van Herve. In de verte ziet u 
steenbergen (terrils) in het Waalse Blegny en 
Micheroux). 
 

Via klaphekje verlaat u het pad en ga dan meteen 
R door het weiland omlaag met rechts afrastering   
Blijf het pad, dat beneden naar links buigt, door 
het weiland volgen met rechts afrastering.  Aan 
het eind van het weiland bij ijzeren hek gaat u R 
(40) door het klaphekje en ga dan meteen bij 
zitbanken R over de smalle asfaltweg. Na ruim 
400 m gaat u in de buurtschap Vitchen  aan de 3-
sprong bij wegkruis en voor het leuke café de 
Wandelaar, een mooie pauzeplek met 
achterterras L (33).  
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 **** Aan de 3-sprong bij muurkruis en waterpomp 
gaat u R (33) over de smalle asfaltweg.  In de 
buurt Meulenberg gaat u aan de 3-sprong bij wkp 
33 en bij villa Frésar (1907/huisnr.11) R (32) de 
grindweg omlaag.  Vlak daarna aan de volgende 
3-sprong voor huisnr. 13 gaat u L (32) en volg het 
pad dat een eind verder bij verbodsborden langs 
de Voer,  een zijbeekje van de Maas dat bij  
kasteel Eijsden in de Maas, stroomt.  
 

4. Aan de brug in de buurt Ketten loopt u bij wkp 
32  RD (44) langs de prachtige treurwilgen verder 
langs de Voer.  
 

(Even verder voorbij bruggetje passeert u een 
zitbank, een mooi pauzeplekje).  
 

Negeer zijpaden links. Na 600 m gaat u aan de 
kruising bij wkp 44 R (45) de asfaltweg omlaag. In 
de buurtschap Schophem gaat u aan de T-
splitsing bij wkp. 45 R (30) met rechts de Voer. 
Een eind verder buigt de asfaltweg links omhoog.  
Boven bij zitbank en wegkruis steekt u de 
doorgaande weg over en gaat u RD (30) de holle 
veldweg gelegen tussen hagen omhoog. Aan de 
kruising bij wegkruis (1885) gaat u R (30) over de 
smalle asfaltweg/fietspad. Aan de Y-splitsing bij 
wkp 30 gaat u L (29) de grindweg omlaag.   
 

(U kunt hier ook via de Steenboskapel lopen. Ga dan 
hier aan de Y-splitsing R (31) over de asfaltweg. Na 
100 m komt bij de Steenboskapel (1846), die 
gebouwd is met de resten van een Romeinse villa.  

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

Ga dan hier aan de kruising bij de kapel bij wkp 31 L 
(29) over de grindweg. Na 100 gaat u aan de kruising 
bij wkp 29 en veldkruis R (27) Ga nu verder bij **** in 
dit punt).   
 

Aan de kruising bij wkp 29 en veldkruis gaat u RD 
(27).  
 

**** (Links ziet u de goederenspoorlijn de Montzenlijn 
genaamd, de spoorverbinding tussen Aken en 
Antwerpense haven).  
 

5. Na bijna 600 m gaat u aan de kruising bij de 
witte kapel  en wkp 27 R (28) de holle veldweg 
omlaag.   
 

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

Aan de 3-sprong bij veldkruis gaat u RD verder 
omlaag. (U verlaat hier route 28).  Na 250 m wordt 
het bospad bij het voetbalveld van Avenir Fouron 
F.C. een grindweg. Aan de smalle asfaltweg gaat 
u L.  Aan de doorgaande weg gaat u R.  Meteen 
daarna gaat u aan de ruime kruising bij 
Annakapel (1815) en wkp 26 RD (25).  Meteen 
daarna aan de 4-sprong bij elektriciteitstoren gaat 
u RD. Even verder gaat u L omhoog en u komt 
weer bij de grote   parkeerplaats.
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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.   
 

 


