1416 ’s GRAVENVOEREN 6 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens dit heuvelachtige leuk rondje ’s Gravenvoeren passeert u maar liefst 4 kapellen, allen met eigen
verhaal Via o. a. holle veldwegen loopt u omhoog naar een plateau met rondom mooi uitzicht Dan loopt
naar de buurtschap Ketten waar u langs de Voer naar de buurtschap Meulenberg loopt. In de buurtschap
Vitchen passeert u het bijzondere café De Wandelaar, een leuke pauzeplek. U loop door weilanden
omhoog en waar u boven bij zitbank prachtig uitzicht over o.a. de Voerstreek. Via holle weg loopt u naar de
rand van het dorp en dan loopt via een holle weg omhoog naar de St. Deniskapel. Omlaag lopend komt u
weer in het dorp bij de sponsor waar u binnen of op het leuke terras op de binnenplaats van een voormalig
carré hoeve de wandeling kunt afsluiten.
GPS-afstand 6000 m, looptijd 1.40 uur en hoogteverschil 39 m.

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.
Parkeer op de grote centrale parkeerplaats aan de Boomstraat 41. Afstand van parkeerplaats naar startpunt is
400 m).

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.
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1416 ’s GRAVENVOEREN 6 km
Vanaf parkeerplaats Boomstraat:
Vanaf de parkeerplaats gaat u L (Boomstraat)
omlaag. Beneden aan de ongelijke 4-sprong gaat
u R en u passeert rechts de St. Lambertuskerk
(1786) waarvan de toren uit de 14e eeuw stamt.
Aan de volgende ongelijke 4-sprong voorbij H.
Hartbeeld en oorlogsmonument gaat u bij beeld
van de Waggeler L (23/Pley) en dan komt u
meteen rechts bij HotelAuberge ’s Gravenhof en
Sjamotte.
1. Met uw rug naar de Auberge gaat u L. Aan de
ongelijke 4-sprong bij oorlogsmonument en beeld
van de Waggeler (carnavalsvereniging) gaat u L
(Bovendorp). Na 100 m gaat u meteen voorbij
huisnr. 14 R (28) de asfaltweg weg omhoog. 100
m verder bij garage volgt u RD (28) de stijgende
holle veldweg. Boven bij veldkruis steekt u bij
wandelknooppunt (wkp) 28 het betonnenpad over
en loopt u RD (27) over de licht stijgende
veldweg/graspad.
Aan de omgekeerde Ysplitsing bij veldkruis gaat u L (27) de holle
veldweg omhoog. Aan de 4-sprong bij de half
ronde Wittekapel en bij wkp 27 gaat u L (29) over
de veldweg met rondom mooi uitzicht. (Deze
kapel ook wel de "Madeleinekapel" genoemd, is
gebouwd begin 19e eeuw). Na 600 m aan de 4sprong bij veldkruis en wkp 29 gaat u L (31). Vlak
daarna steekt u bij de Steenboskapel (1846),
zitbank en wkp 31 weer het betonnenpad over en
loopt u RD (32) de holle veldweg omlaag.
(Als u de kapel inloopt, dan hoort u Gregoriaans
gezang. De kapel is gebouwd met restanten van een
hier vlakbij gevonden Romeinse villa).
2. Steek bij wegkruis de doorgaande weg over en
loop RD (32/Ketten) de doodlopende asfaltweg
omlaag. Beneden in de buurtschap Ketten gaat u
aan de T-splitsing bij mooie treurwilgen en wkp
32 L (33) over het pad met rechts de Voer. Via
bruggetje steekt u de Voer over en loop RD. Aan
de 3-sprong bij vakantiehuis “de Blauwe Reiger”
(nr. 13) in de buurtschap Meulenberg gaat u R
(33) de grindweg omhoog. Meteen daarna aan de
T-splitsing bij villa Frésar (1907/huisnr.11) en wkp
33 gaat u L (34) de smalle asfaltweg omlaag. Aan
de T-splitsing bij muurkruis in de buurtschap
Vitchen gaat u L (34) en u passeert het beekje de
Noor, die hier vlakbij in de Voer stroomt.
3. Aan de volgende T-splitsing gaat u R.
(Hier ligt links het bijzondere café “de Wandelaar”,
dat gehuisvest is in het voormalige douanekantoor op
de weg naar Noorbeek/Mheer. Een leuke pauzeplek
met achterterras).

Na 300 m gaat u bij bordje van Natuurpunt
schuin L (35) het paadje omhoog en meteen
daarna voorbij klaphekje gaat u L (35) door het
weiland omhoog. Meteen daarna buigt het pad
naar links (35) en volg het pad door het weiland
omhoog met links afrastering. Na 250 m buigt het
pad rechts steil door het weiland omhoog met
links afrastering. Na 100 gaat u boven L door het
klaphekje.
(20 m verder heeft u bij zitbank prachtig uitzicht over
de Voerstreek en het
Land van Herve).
Aan de T-splitsing bij wkp 35 gaat u L (34/ groen)
de holle grindweg omlaag. (Na 100 m passeert u
links het speelbos “Voerenberg”). Aan de 3-sprong
bij links hoogstaand wegkruis type vliegermodel,
zitbank en wkp 34 gaat u RD (22/ Koetsweg) de
holle smalle asfaltweg omlaag.
4. Na 300 m gaat u tegenover huisnr 16 bij rechts
hoog staand wegkruis R (Kinkenberg) de
doodlopende smalle asfaltweg omhoog. Aan de
T-splitsing gaat u R omhoog langs het leuke
huisje (nr. 22) stammend uit 1502. 100 m verder
wordt de asfaltweg een stijgende holle veldweg.
Na 500 m gaat u boven aan de 4-sprong bij de St.
Deniskapel L de veldweg omlaag met voor u mooi
uitzicht op o. a terrils/steenbergen van
voormalige steenkoolmijnen in de regio Luik.
(De kapel werd hier in 1814 gebouwd door
burgemeester Denis als boetedoening voor een door
hem gemaakte fout waarvoor hij gevangen genomen
werd en uit zijn ambt werd gezet. Welke fout lees
dan het infobordje boven aan de trap bij de kapel.
De kapel is in 1957 op circa 30 m van haar
oorspronkelijk plaats herbouwd).
Na 600 m gaat u beneden aan de 3-sprong bij
grote tuinkas RD. Aan de T-splitsing bij zitbank
en ingang van kerkhof gaat u L Kerkhofstraat)
even omhoog.
(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 en voor het gemeentehuis van Voeren
gaat u L (23Konijnsberg). Aan de 3-sprong bij
brug gaat u RD (23/Konijnsberg) met rechts de
Voer.
Aan de 3-sprong bij de Onze-Lieve
Vrouwekapel (1715) en wkp 23 gaat u RD (24).
Meteen daarna steekt u via brug de Voer over en
dan komt u meteen links bij Auberge ’s
Gravenhof, sponsor van deze wandeling, waar u
nog iets kunt eten of drinken. Op de binnenplaats
van de voormalige carréboerderij (1644) is een
leuk terras.

