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Tijdens deze heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling door de Voerstreek wandelt u vanaf  
Landgoed Altembroek omhoog naar de Snauwenberg en dan loopt u omlaag naar het Hoogbos waar u 
geruime tijd langs en door loopt. Via  hol pad loopt u naar  ’s Gravenvoeren waar u iets kunt eten drinken 
bij het rustig gelegen terras van de Auberge ’s Gravenhof (wo. en do. gesloten).  Vervolgens loopt u langs 
enkele mooie vakwerkhuisjes omhoog en boven passeert u een zitbank met prachtig uitzicht.  Via 
weilanden en een stuk langs het beekje de Noor loopt u terug naar de parkeerplaats. U kunt ook starten bij 
de Auberge. Start dan bij punt 4. 
 

Startadres: Parkeerplaats Kasteel Altembrouck, Altembroek 4, ‘s Gravenvoeren. 
U rijdt over de grindweg naar de ingang van het kasteel en dan L naar de grote parkeerplaats. 
 
 
 

 
 
 

Startadres: Hotel  Auberge  ‘s Gravenhof, Pley 28, ’s Gravenvoeren.  (Start bij punt 4).   
Tel: 0032-488764888. Sjamotte, Pley 28.   Dagelijks open vanaf 11.00 uur, wo. en do. gesloten.   U mag 
gebruik maken van de parkeerplaats, die gelegen is  aan de achterkant van de Auberge. Navigatie Klinkerberg 16, 
’s Gravenvoeren.  (20 m voorbij huisnr. 16 aan de linkerkant). 
 
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,61 km  2.15 uur  85 m 158 m 
 

 
 

1415. ’s GRAVENVOEREN 9,6 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar het kasteel  
en gaat u R de grindweg omlaag **** die aan het 
einde van de grote links gelegen vijver naar links 
buigt.  
 

(Hier bij de bocht heeft u mooi zicht op het kasteel. 
Hier in de bocht liggen rechts 6 grafplaten van de 
adellijke familie Schiervel, bewoners van het kasteel 
van 1790-1994). De grafpalen hoorden bij het 
familiegraf waarvan de grafsteen nu tegen de kerk in 
’s Gravenvoeren staat, waar u straks langs komt.   
 

Voorbij de bocht stroomt links beneden  het beekje 
de Noor.  
 

Bijna aan het einde van de grindweg passeert u 
rechts de voormalige koetsierswoning (eind 19e begin 
20e eeuw). van het kasteel, later 
jachtopzienerswoning.  
 

Aan de 3-sprong, einde oprijlaan, gaat u R 
(blauwe rechthoek/39) de brede verharde weg 
omhoog.   
 

(Hier ziet u links het huidige witte vakantieverblijf de 
Molenhoeve, dat rond 1800 is gebouwd en dat bij het  
kasteel hoorde. Het had de functie van hoeve en 
watermolen waarvan de molenactiviteiten rond 1910 
werden beëindigd).  
 

Na 200 m gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 39 bij 
ijzeren hek L (36) door het klaphek en volgt u bij 
verbodsbord het  pad door het bos en weer door 

een klaphek later door de bosrand omhoog. (Doe 
rustig aan, het is straffe kuitenbijter.)  
U gaat door een houten klaphek.  
 

(Waar bijna boven het  pad naar rechts buigt, heeft u 
links bij weiland prachtig uitzicht over het Noordal en 
het Land van Herve). 
 

Boven op de Snauwenberg bij bord van 
Natuurpunt gaat u bij wkp 36 R (37) over de 
asfaltweg. (U loopt nu op grens van Nederland (l) en 
België (r). Na 150 m gaat u L over het (gras)pad 
met rondom mooi uitzicht.  
 

(Schuin rechts voor u ziet u de  St Lambertuskerk 
(1876-1881) en het kasteel (begin 14e eeuw) in 
Mheer).  
 

Het pad maakt 2 haakse bochten en wordt een 
holle dalende veldweg.  
 

2. Beneden aan de T-splitsing bij infobord “Uniek 
eeuwenoud Zuid-Limburgs landschap“ gaat u L 
de verharde veldweg omlaag. Negeer zijpaden en 
blijf geruime tijd de veldweg, RD volgen. Na 600 
loopt u bij blauw verkeersbord en waterpoel  
België binnen.  Negeer zijpaden links en blijf het 
pad geruime tijd beneden door en langs de 
bosrand van het Hoogbos RD (21/rood) volgen. 
(700 m verder  passeert u links een grote lig-
relaxstoel).  

https://www.auberge-sgravenhof.be/
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Na 1 km gaat u aan de  
T-splitsing bij wkp 21 R (20/rood) over het 
bospad.  Vlak daarna aan de 3-sprong bij wkp 20 
gaat u L (18)  en volg nu  geruime tijd het 
“stenige” licht dalende smalle holle pad door en 
langs de bosrand. Na 1 km gaat u aan de 3-
sprong RD. ( U verlaat 18 ).  Meteen daarna gaat u 
aan de Y-splitsing L het smalle holle pad omhoog 
en even verder loopt u boven langs links 
weilanden en rechts bosstrook. Na 400 m, einde 
rechts gelegen laagstamboomgaard,  gaat u aan 
de 4-sprong bij bijzondere wegwijzer RD over de 
veldweg.  Meteen daarna bij prachtig veldkruis, 
negeert u graspad links omhoog en volgt u RD de 
dalende veldweg.    
 

3.  Beneden bij volgend mooi veldkruis en waar 
de veldweg links buigt, gaat u R het doodlopende 
graspad omlaag. Vlak voor het eerste huis gaat u 
L (23/wit-rood) de trap omhoog. Boven aan de 3-
sprong bij zitbank en ingang kerkhof gaat u RD 
(23/Kerkhofstraat) en loopt u ‘s Gravenvoeren 
binnen.   
 

(Even verder ziet u rechts het mooie torentje van de 
kapel van het voormalig Ursulinenklooster (1762)). 
 

Negeer, omlaag lopend zijweg links (Kommel) 
omhoog. Vlak daarna aan de 3-sprong bij 
muurkruis gaat u R (1-septemberstraat) verder 
omlaag en u passeert meteen rechts het 
gemeentehuis van Voeren. Beneden aan de  
4-sprong gaat u  L langs de doorgaande weg. 
Negeer zijwegen. 
 

(Na 150 m passeert u rechts St. Lambertuskerk, 
waarvan het schip tussen 1782 -1786) is gebouwd en 
de  romaanse toren uit de 14e eeuw stamt.  
 

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.  
  

Aan de linkerkant van de kerk, nabij 
oorlogsmonument,  staat tegen de muur de grote 
grafsteen van het familiegraf Schiervel, 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 Bezoekerscentrum Toerisme 
Voeren). 
 

Aan de 4-sprong voorbij groot H. Hartbeeld (1930) 
en oorlogsmonument en bij het beeldje van De 
Waggeler en wandelknooppunt (wkp) 24 gaat u L 
(23) en dan komt u meteen rechts bij de Auberge  
’s Gravenhof, de sponsor van de wandeling, waar 
u binnen of op het rustig terras, dat gelegen is op 
de binnenplaats van een voormalige carréhoeve, 
iets kunt eten of drinken. De uitbater verneemt 
graag wat u van de wandeling vindt.    
 

(De Auberge is gehuisvest in een deel van de in 2009 
gerenoveerde historische carréhoeve, die dateert uit 
1644. In de voormalige hoeve zijn o.a. 11 sfeervolle 
comfortabele hotelkamers ondergebracht). 
 

4. Met uw rug naar de ingang van de Auberge 
gaat u R en u steekt meteen de Voer over. Meteen 
daarna aan de  3-sprong bij wandelknooppunt 
(wkp) 23 en de Onze Lieve Vrouwkapel (1715) 
gaat u R (22) omhoog met links Afspanning De 
Swaen.  
 

(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.  
 

Aan de 3-sprong bij wegkruis en wkp 22 gaat u R 
(34/Kinkenberg) verder omhoog. Negeer bij 
hoogstaand wegkruis doodlopende zijweg links 
omhoog en loop RD (34/Koetsweg)  de holle 
mooie asfaltweg omhoog. Negeer zijpad (inrit) 
schuin rechts omhoog.  Meteen daarna aan de 3-
sprong bij zitbank, hoogstaande wegkruis type 
vliegermodel en wkp 34 gaat u RD (35) de holle 
verharde weg omhoog.  (Omhoog lopend passeert 
u na 150 m rechts het speelbos “Voerenberg”).  
Na 300 m gaat u bij wkp 35 en infobord R (40) 
over het bospad, dat naar links buigt.   
 

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

Via klaphekje verlaat u het pad en ga dan meteen 
R door het weiland steil omlaag met rechts 
afrastering.  Blijf het pad, dat na 100 m beneden 
naar links buigt, door het weiland volgen met 
rechts afrastering (40).Iets verder en aan het eind 
van dit weiland bij houten klaphek gaat u R (40) 
door het klaphekje, steek via volgend klaphek RD 
de smalle asfaltweg over en via een vernauwde 
doorgang loopt u naar beneden naar het volgend 
klaphekje bij picknickbank L/RD het pad door de 
bosstrook met rechts de beek. Steek via 
bruggetje de Noor, een zijbeekje van de Voer, 
over en loop R het trappenpad omhoog. Boven 
gaat u door het houten klaphek en loop RD (40) 
door het weiland omhoog met links afrastering, 
Ga L door het volgende klaphek en ga dan 
meteen R (40) door het volgende weiland omhoog 
met rechts afrastering/struikgewas. Ga door 
hekwerk en negeer pad rechts met draaihekje. 
Boven bij smalle doorgang en wkp 40 gaat u L 
(41) het smalle pad omhoog.  
 

(Links heeft u mooi uitzicht over het  Noordal en op 
de boven gelegen hoeve Snauwenberg. Voor u ziet u 
de kerktoren in Noorbeek waar u naar toe loopt),  
 

5. Negeer bij wkp 41 doorgang/pad links en volg 
RD (42) het pad door de bosstrook.  Na 600 m 
gaat u aan de 3-sprong bij zitbank en wkp 42 RD 
(53) de veldweg omlaag.    
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Na 150 m gaat u beneden aan de 3-sprong  L 
(blauwe rechthoek) de veldweg omlaag. Via het 
toegangshek met twee pilaren loopt u Landgoed 
Altembrouck binnen en gaat u R omlaag en u 
komt bij   kasteel Altembrouck.  
 

(Als u de eerste of tweede poort links ingaat, komt u 
op de binnenplaats van het kasteel waarvan de 
oudste delen dateren uit 1314. Altembrouck was al in 
de 17e eeuw een bijzonder fraaie buitenplaats en 

lustoord, waar de graven van Dalhem en Hoensbroek 
in de zomer hun vertier kwamen zoeken).  
 

Bij de rechtsgelegen stallen en tegenover het 
kasteel gaat u R  en u komt  bij de  parkeerplaats 
 

(Degene die is gestart in  ’s Gravenvoeren loopt hier 
bij het kasteel RD over de grindweg. Ga nu verder bij 
**** in punt 1).  

 
Auteur: Jos Wlazlo.    
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


