
1295. ULVEND 5,9 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

 
 

 
 

 
 

Tijdens deze heuvelachtige, panoramische en grensoverschrijdende wandeling wandelt u via een veldweg 
naar de Belgische grens en dan daalt u via een bospaadje af naar de Voerstreek. Beneden loopt u door het 
dorp Sint-Martensvoeren en dan volgt u een pad langs de spoorlijn. In de buurtschap Krindaal begint u aan 
een flinke klim door het Broekbos steil omhoog en via een panoramische veldweg met prachtig uitzicht 
loopt u terug naar de vakantiehoeve.  Neem zelf drinken mee.  
 
Startadres: Landgoed Hof van Ulvend, Ulvend 1, Ulvend – Noorbeek.  
(Parkeer langs de weg). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

5,94 km  1.30 uur  109 m  118 m 
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1295. ULVEND 5,9 km  
 

1. Met uw rug naar de ingang van Hof van Ulvend 
gaat u R over de asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat 
u R (fietsroute 81) over de smalle asfaltweg.  
Waar na 400 m de weg bij ijzeren hek naar rechts 
buigt, gaat u L (geel/blauw) via draaihekje het 
weiland in en loop RD met rechts de haag.  Bij 
volgend ijzeren hek gaat u RD via draaihekje het 
holle pad omlaag.  
 

(In dit holle pad ligt een dassenburcht, waar de das 
bij het graven van een uitgang op het pad een hoop 
grond heeft gegooid (2019)).  
 

Beneden aan de T-splitsing bij veldkruis type 
vliegermodel en rechts woningen in de 
buurtschap Vroelen gaat u L (geel) de verharde 
veldweg omhoog.   
 

(Na 300 m passeert u boven een zitbank met 
prachtig uitzicht over het 5-sterren landschap Zuid-
Limburg. Een genietplekje).  
 

Beneden aan de T-splitsing bij wandelknooppunt 
(wkp) 52 en veldkruis gaat u L (51/zwart) omhoog.  
Na bijna 400 m gaat u boven aan de smalle 
asfaltweg bij zitbank, stenen wegkruis en wkp 51 
R (50/Kattenroth) over de betonplatenweg.  
 

2. Meteen daarna gaat u L (wit-rood/gele cirkel) de 
veldweg omlaag. (U loopt hier de Belgische grens 
over). Bij ingang weiland loopt u RD (wit-rood) het 
smalle holle paadje door de bosrand omlaag.  
 

(U kunt hier ook over het rechts gelegen bospad 
verder omlaag lopen, parallel aan het smalle holle 
dalende paadje). 
 

Aan de kruising bij markeringspaal gaat u RD het 
smalle pad omlaag. Negeer zijpaden. 
 

(Even verder heeft u bij weiland schitterend uitzicht 
over de Voerstreek. Voor u ziet u hier een gedeelte 
van het 251 m lange en 20 m hoge  spoorwegviaduct 
dat tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) door 
de Duits bezetter is aangelegd met  o.a. de inzet van 
Russische krijgsgevangenen. Het traject is een 
onderdeel van de strategisch belangrijke verbinding 
tussen het Duitse Ruhrgebied en de haven van 
Antwerpen. Op het gedeelte tussen Aken en 
Tongeren ligt geen enkele gelijkvloerse kruising). 
 

Aan het eind van het paadje gaat u RD de 
asfaltweg omlaag.  
 

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

Beneden in het tweetalige Sint-Martens-Voeren 
(Fouron-Saint- Martin) gaat u aan de 4-sprong bij 
herinneringsmonument RD met rechts de Sint 
Martinuskerk en even verder rechts het beekje 
Veurs. 
 

(Hier staat het herinneringsmonumentje aan brigadier 
Lescrenier. Hij maakte deel uit van een patrouille van 
het nabijgelegen (5 km) grote fort Aubin-
Neufchâteau, die in het gehucht Katten Roth op de 
eerste dag van de Tweede Wereldoorlog op een 
Duitse eenheid botste en om het leven kwam). 
 

Aan de 3-sprong bij zitbank steekt u R via brug 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 aug. 1941 neer bij de buurtschap 
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.  
 

Boven de ingang van de kerk/Mariakapel staat het 
jaartal 1728 en op de kerktoren staat het grote jaartal 
1650.  
 

Bij het verlaten van het kerkhof bij ingang kerk 
passeert u links het kindergraf van Pierre Dodémont). 
 

Tegenover de hoofdingang van het kerkhof/kerk 
met onder de kerkklok het jaartal 1650 gaat u bij 
verbodsbord L (’t Hof) de smalle asfaltweg 
omhoog, die boven naar rechts buigt.  
 

(Boven passeert u rechts een leuk vakwerkhuis 
(1721)).  
 

3. Aan de doorgaande weg gaat u L omhoog. 
Negeer  tegenover het  Centre Culturel et Sportif   
de Fouron zijweg links (Kastanjeboomlaan).  
 

(In 1962, na het vastleggen van de officiële taalgrens, 
ging de Voerstreek (zes dorpen) waar Sint-Martens-
Voeren een onderdeel van is over van de Waalse 
provincie Luik naar de Vlaamse provincie Limburg.  
 

De overgang leidde tot veel en heftige protesten met 
name in de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw. 
Regelmatig kwamen in die tijd grote groepen 
Vlaamse militanten, aangevoerd met bussen, in het 
weekend in de Voerstreek wandelen met de 
bedoeling de Waalse militanten uit te dagen. Enkele 
keren waren dan meer dan 1000 politieagenten nodig 
om escalatie te voorkomen. In 1987 leidde dit zelfs 
tot de val van de Belgische regering.  
 

Trouwens de meeste inwoners van de  Voerstreek 
spreken een soort Limburgse dialect. Nu is het een 
rustige streek, waar veel Nederlanders/Limburgers 
wonen. De Voerstreek is erg geliefd bij wandelaars 
en fietsers. De officiële aankondigingen zijn nog 
steeds in het Frans en Vlaams).  



  blz 3 van 3 

 

Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij groot 
Heilig Hartbeeld (1926) en waar de doorgaande 
weg rechts onder het spoorwegviaduct 
doorbuigt, RD (Stationsstraat/66) over de licht 
stijgende doodlopende weg. Na 300 m wordt de 
asfaltweg een veldweg, die na 400 m een smal 
pad wordt.  
 

(U loopt nu parallel aan de rechts boven gelegen 
(moeilijk te zien) goederenspoorlijn genaamd 
Montzenlijn (de Nederlandse Betuwelijn), die het 
Duitse Ruhrgebied en de Antwerpense haven 
verbindt. Links heeft u mooi uitzicht over het 
Veursdal).  
 

Na 1 km gaat u aan de asfaltweg bij het volgende 
spoorwegviaduct L (66/Krindaal) omhoog. Meteen 
daarna steekt u het Veurs beekje over.  Na 150 
gaat u in het gehucht Krindal bij wkp 66 en 
wegkruis L (67) de smalle asfaltweg omhoog, die 
voorbij het laatste huis met muurkruisje een 
stijgend bospad wordt.  
 

(Tegenover huisnr. 3 passeert u links wijndomein 
Crutzberg).    
 

4. Aan de 3-sprong bij infobord “Broekbos” gaat 
u L (67) het bospad omhoog. (U begint nu aan een 
straffe kuitenbijter. Doe dus rustig aan).  Vlak daarna 
aan de Y-splitsing gaat u R (67/wit/rood) het holle 
bospad omhoog.  
 

(Als u hier even L naar de bosrand loopt, dan heeft u 
mooi uitzicht op de wijnranken van wijndomein 
Crutzberg  en over het Veursdal).    

Na 300 m gaat u boven aan de 4-sprong bij wkp 
67, zitbank (uitpufplek), afsluitboom, muurkruis, 
volgend infobord “Broekbos en bij de met silex 
(vuursteen) gebouwde woning met boven het 
Mariabeeldje een ingemetseld heksenkruis RD 
(68/Eiken) over de asfaltweg. 
 

(Een heksenkruis is om boze geesten te verjagen 
en/of om het voorkomen of afwenden van onheil). 
 

Een eindje verder bij grote open koeienstal wordt 
de asfaltweg een veldweg/graspad. Aan de smalle 
asfaltweg in de buurtschap Ulvend gaat u RD 
(68).  
 

(Een gedeelte van dit buurtschap ligt op Belgisch  en 
een gedeelte ligt op Nederlands grondgebied).  
 

Aan de  ongelijke 4-sprong bij Mariakapelletje 
(1960), wkp 68, grenspaal no. 21 en  muurkruis 
gaat u RD (51) de smalle asfaltweg omhoog.  
 

(U loopt nu weer op Nederlands grondgebied. Even 
verder passeert u rechts de ingang van de voormalig 
carréhoeve Hof van Ulvend daterend uit 1771. Zie 
sluitsteen boven ingang/poort).  
 

U komt weer bij het Landgoed Hof van Ulvend, de 
sponsor van de wandeling, waar het in een 
prachtige omgeving goed toeven is tijdens uw 
vakantie. Tijdens uw vakantie kunt u o.a. een van 
de vele wandelingen van Wandelgids Zuid 
Limburg, die hier in de nabijheid starten, lopen 
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