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blz 2 van 4
Tijdens deze heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling door de Voerstreek wandelt u over het
terrein van landgoed Altembroek. Via steil bospaadje loopt u omhoog naar de Snauwenberg. Vervolgens
loopt u omlaag naar het Hoogbos waar u geruime tijd langs loopt. Via mooi hol stenig pad loopt u naar
’s Gravenvoeren en dan komt u bij het mooie en rustig gelegen terras van de Auberge ’s Gravenhof, een
fijne pauzeplek waar u iets kunt eten of drinken (wo. en do. gesloten). Vervolgens loopt u langs enkel
mooie vakwerkhuisjes omhoog en dan passeert u boven een zitbank met prachtig uitzicht. Via weilanden
en een stuk langs het riviertje de Noor loopt u terug naar de parkeerplaats. U kunt ook starten bij de
Auberge. Start dan bij punt 4.
GPS-afstand 9600 m, looptijd 2.20 uur en hoogteverschil 66 m.
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: 0032488764888. Sjamotte, Pley 28. Dagelijks open vanaf 11.00 uur, woensdag en donderdag 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)
.

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, voormalige bewoners van
het kasteel. Voorbij de bocht stroomt links beneden
het beekje de Noor. Bijna aan het einde van de
grindweg passeert u rechts de voormalige
koetsierswoning
van
het
kasteel,
later
jachtopzienerswoning. Gebouwd eind 19e begin 20e
eeuw).
Aan de 3-sprong, einde oprijlaan, gaat u L over de
smalle asfaltweg.
(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).
Bijna 100 m verder bij houten lantaarnpaal 606
00283 gaat u R via doorgang zonder hekje het
paadje door de boomgaard omhoog. Na 30 m
buigt het paadje naar rechts en wordt een
stijgend (straffe kuitenbijter) bospaadje. Na 250 m
gaat u boven L over de smalle asfaltweg met links
Vakantiehoeve de Snauwenberg.

(De Hoeve Snauwenberg werd voor het eerst
vermeld in 1405 als leen van de Graaf van Dalhem).
Tegenover twee pilaren bij ingang hoeve en vlak
voor grenspaal no. 24 gaat u R over de licht
stijgende veldweg en u loopt Nederlands
grondgebied binnen.
(Boven heeft u rechts mooi zicht op de
St Lambertuskerk (1881) en het kasteel in Mheer.
Links heeft u mooi zicht op het in de verte gelegen
Maasdal).
Na 500 m gaat u beneden aan het einde van de
veldweg voor ingang van weiland bij bordje
“Landgoed Mheer” R het graspad omlaag. Even
verder bij bosstrook loopt u het korte trappenpad
omlaag en volg nu RD het smalle pad dat drie
haakse bochten maakt en voorbij draaihekje een
dalend bospad wordt.
2. Na ruim 400 m gaat u beneden bij zitbank en
waterpoel L (rood) de verharde grindweg
omhoog. Negeer zijpaden links. Na 300 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. (Na 750 m passeert
u links een grote lig-relaxstoel). Na 1 km aan de
T-splitsing bij wandelknooppunt (wkp) 21 gaat u
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 (18)
en meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing L het
smalle holle pad omhoog en even verder loopt u
boven tussen de weilanden door (U verlaat hier 18
en geel). 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 omhoog buigt, gaat u R het
doodlopende graspad omlaag. Vlak voor het
eerste huis gaat u L (23/wit-rood) de trap
omhoog.
(Als u hier RD loopt en meteen daarna aan de
3-sprong R gaat, komt u meteen bij de woning (nr.13)
met voor het huis een grot waarin Sneeuwwitje en de
zeven dwergen staan en waar tegen het huis een
“vijver” is waarin grote Koi karpers zitten).
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 (1899)).
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
(1786), waarvan toren uit de 14e eeuw stamt en waar
tegen de kerkmuur veel oude grafstenen staan.
Tegenover de kerk ligt Bezoekerscentrum Toerisme
Voeren).
Aan de 4-sprong voorbij H. Hartbeeld en
oorlogsmonument gaat u bij het beeld/kunstwerk
van Der Waggeler (carnavalsvereniging) L (23/Pley)
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)
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gaat u R (22) omhoog met links Afspanning De
Swaen, die al in de 16e eeuw een halteplaats was
van de postkoets Luik-Aken. Aan de 3-sprong bij
wegkruis en wkp 22 gaat u R (34/Kinkenberg)
omhoog. Negeer bij hoogstaand wegkruis
doodlopende zijweg links omhoog en loop RD
(34/Koetsweg) de holle asfaltweg omhoog.
(Dit was het steilste stuk voor de postkoets op het
traject van Luik naar Aken)
Negeer na 300 m 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
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. Bij wandelmarkeringspaal
buigt het pad rechts (40) omlaag. Vlak daarna
verlaat u via klaphekje het weiland. Steek schuin
rechts de asfaltweg over en loop via klaphekje
het volgende weiland binnen. Ga schuin links
(40/groen) door het weiland en even verder loopt
u langs het beekje de Noor dat aan uw
rechterzijde meandert. (De Noor ontspringt in
Noorbeek en is een zijriviertje van de Voer). Een
eindje verder gaat u bij watervalletje door het
draaihekje (stegelke) en volg het pad door de
bosstrook met rechts de beek. Steek het
bruggetje over en dan gaat u meteen L door het
weiland met links het beekje. (U verlaat hier 40 en
groen).
5. Aan de T-splitsing bij volgende houten brug
gaat u R door het weiland omhoog met links een
meidoornhaag. Ga even verder door het stegelke
en loop nu RD/schuin L via volgend draaihekje
door de weilanden omhoog,
richting boven
gelegen linker hoek van het weiland. Boven bij
wkp 41 en draaihekje gaat u L (42) over het licht
stijgende smalle bospad. (Kijk hier nog even
achterom). Na 500 m gaat u aan de 3-sprong bij
zitbank en wkp 42 RD (53) de veldweg omlaag.
Na bijna 150 m gaat u beneden aan de 3-sprong
L (blauw) 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 mooie 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).

blz 4 van 4
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).
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