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Deze leuke kleine maar pittige wandeling met enkele hellingen gaat door het Vrouwenbos en het Veursbos 
met mooie uitzichten op het Veursdal. Ook passeert u leuke vakwerkhuisjes. 
 
Startpunt: Gasterij De Commanderie,  Sint-Pieterstraat 15 te Sint-Pieters-Voeren. (Parkeerplaats tegenover 
de kerk). 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 5,67 km  1.20 uur  97 m 170  m 
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212. SINT-PIETERS-VOEREN 5,7 km 
 

1. Met uw rug naar de gasterij gaat u L omhoog.  
 

(U passeert de neogotische Sint-Pieters-Stoelkerk 
met aan de ingang van het kerkhof een groot 
muurkruis. De kerk stamt uit circa 1650).  
 

Negeer voorbij speeltuintje zijweg links 
(Vogelsang)  omhoog.  
 

(Even verder  ziet u rechts beneden de 
Commanderie (kasteel), dat in de 13e eeuw is 
gebouwd en in de 17e eeuw verfraaid is tot de 
huidige situatie. In de tuin van het kasteel ontspringt 
het beekje de Voer, dat bij kasteel in Eijsden in de 
Maas stroomt).  
 

Meteen na het laatste woonhuis van de bebouwde 
kom (no. 33) gaat u L de asfaltweg omhoog.  
 

(Loop rustig de verharde weg omhoog, het is een 
lange klim. Een eind verder heeft u links bij weiland 
mooi uitzicht over het Voerdal. O.a. op het  251 m. 
lange en 20 m. hoge  spoorwegviaduct  in Sint-
Martens-Voeren).  
 

Boven in het Vrouwenbos wordt de verharde weg 
een breed bospad. Negeer alle (verboden) 
zijpaden. Na 350 m. gaat u aan de kruising bij 
zitbank L (61) omlaag. (Rechts staat een 
wandelmarkeringspaal met nr. 59. 61 staat op de 
achterkant van deze paal). Beneden aan de T-
splitsing voor weiland gaat u R (61).  
 

2. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L (63) 
omlaag langs de afsluitboom. Aan de 3-sprong in 
het buurtschap Veurs gaat u R (64) over de 
smalle asfaltweg.  
 

(In dit buurtschap staan mooie vakwerkhuizen en 
mooi gerestaureerde woningen).  
 

Aan de volgende 3-sprong gaat u R (75). De 
asfaltweg wordt een kiezelpad en vervolgens een 
onverhard pad. Aan de 5-sprong bij wegkruis  
gaat u L (75) de smalle asfaltweg omlaag. 
Beneden aan de T-splitsing gaat u R (75). Na circa 
300 m., even voorbij huisnr. 73, gaat u bij  zitbank 
en verbodsbord  L (75) over de veldweg.  
 

3. Bij afsluitboom gaat u RD. Een eind verder 
buigt het pad links omhoog en wordt een stijgend 
hol pad. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L (74) 
door de bosrand (even) omhoog.  
 
(Hier heeft u bij de zitbank mooi uitzicht over het 
Veursdal).  
 

Negeer zijpaden rechts omhoog. Aan de T-
splitsing bij afsluitboom gaat u L (65) omlaag. 
Aan de 3-sprong gaat u RD (64) verder omlaag.  
 

(Beneden, waar het pad bij ijzeren hek naar links 
buigt, ziet u rechts de goederenspoorlijn Aken-
Antwerpen de zgn. Montzenroute die hier door een 
tunnel (2130 m.) gaat.. De tunnel bestaat uit twee 
tunnelbuizen die op 18 meter van elkaar liggen en is 
in de Eerste Wereldoorlog in 6 maanden tijd 
aangelegd met een inzet van ruim 12.000 man, 
waaronder 8000 Belgische arbeiders en 2000 
Russische krijgsgevangenen. In december 1917 
werd de tunnel in gebruik genomen. De tunnel maakt 
deel uit van de Montzenroute. .Dit was tot 2009 de 
langste spoortunnel van België. Dit is nu de  tunnel 
van Soumagne (6505 m.), onderdeel van de 
snelheidslijn Keulen-Brussel. De route volgend 
passeert u even verder een bijzondere picknickbank 
met infobord).  
 

Bijna boven in Veurs wordt de veldweg een 
asfaltweg.  
 

(U passeert de Veurzerbron, een leuke pauzeplek 
waar men Rick’s bier, bier uit Voeren kan krijgen. 
Hier ligt ook het authentieke piepkleine winkeltje van 
de inmiddels overleden Jetteke waar het regionale 
bekende Voerdrupke (een lichte aperitiefjenever) te 
krijgen is).  
 

4. Aan de ongelijke 4-sprong bij wegkruis, zitbank  
en elektriciteitstoren gaat u bij verbodsbord RD 
(64/Daal) de smalle asfaltweg omhoog. Boven aan 
de T-splitsing gaat u R (63) omlaag. Aan de 3-
sprong voor groot vakwerkhuis (nr. 10) gaat u R 
(62). Boven aan de 3-sprong gaat u R (60). Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij Mariakapelletje in 
boomstronk gaat u L (60) de veldweg omhoog.  
 

(Boven  ziet u rechts in de verte op de helling onder 
de bosrand de twee grote wijngaarden Crindael 
horend bij het wijndomein De Planck).  
 

Aan de 4-sprong gaat u L (60).  
 

(Even verder ziet u voor u beneden weer de torens 
van de Commanderij en rechts heeft u weer  prachtig 
uitzicht over het Voerdal).  
 

Beneden aan de T-splitsing bij speeltuintje gaat u 
R (60) en u komt weer bij de gasterij, de sponsor 
van de wandeling, waar u op het terras of in de 
sfeervolle ingerichte zaak nog iets kunt eten of 
drinken. 
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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.   


