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Deze wandeling met hellingen gaat langs het Veursbos, waar u schitterend uitzicht heeft over het Veursdal,  
naar Remersdaal. Dan loopt u langs kasteel Obsinnich en door het Onderstebos terug. Er zitten enkele 
“stenige” paden tussen. Neem zelf proviand mee. 
 

Startpunt: Café Modern,  Dorpstraat 7,  Teuven. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,96 km  2.30 uur  107 m  247 m 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.cafemodern.be/
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218. TEUVEN  11 km 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u R. Aan de T-
splitsing gaat u L (86) omhoog langs de Sint 
Pieterskerk. Aan de 3-sprong voor de ingang van 
de kerk gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 86 L 
(73) de doodlopende weg omhoog.  
 

(De monumentale neogotische Sint Pieterskerk werd 
in 1871-1877 gebouwd nadat een brand de oude 
kerk in 1870 had verwoest. Links naast de ingang 
van de kerk staat een oorlogsmonument).  
 

Aan de 3-sprong bij hoeve Mostert gaat u L (73).  
 

(U kunt hier in het houten huisje boerderijproducten 
zoals boter en verse melk via een automaat kopen).  
 

Volg nu geruime tijd de stijgende veldweg.  
 

(Kijk boven voordat u het bos inloopt, nog eens 
achterom en geniet van het mooi uitzicht over het 
Gulpdal).  
 

Na 1 km wordt boven de veldweg een bospad dat 
u RD blijft volgen.  
 

2. Steek bij afsluitboom de doorgaande weg over 
en volg RD (73) het bospad, gelegen tussen 
afrasteringpalen. Aan de smalle asfaltweg gaat u 
L (73). Negeer bij wkp 73 zijpad rechts en loop RD 
(74). Vlak daarna voorbij links staande  zitbank 
gaat u bij wit huis L (74) het pad omlaag met links 
de bosrand en voor u prachtig uitzicht over het 
Veursdal. Aan de 3-sprong bij wkp 74 gaat u L 
(75) door de bosrand.  
 

(Lopend over dit pad heeft u rechts mooie doorkijkjes 
over het gehucht Veurs).  
 

Het pad daalt. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat 
u L (76) omhoog langs de bosrand en het 
weiland.   
 

3. Het pad wordt een steil stijgend hol bospad. 
Negeer boven in het bos zijpaden en loop RD (76) 
over het brede pad gelegen tussen de 
afrasteringpalen. Negeer ook pad links tussen  
afrasteringspalen en blijf RD (76) lopen.. Aan de 
voorrangsweg gaat u R (76). Meteen daarna bij 
wegkruis gaat u L (Kloosterhofstraat/76) richting 
Teuven. Bij wit huis gaat u R (76).  
 

4. De asfaltweg wordt een dalende veldweg.  
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht over het Gulpdal. 
Beneden ziet u voor u de Sint-Heribertuskerk (1879) 
in Remersdaal. Links ziet u een spoorwegviaduct van 
de goederenspoorlijn Aken-Antwerpen, de zgn. 
Montzenroute. Het gedeelte tussen Aken en 
Tongeren werd door de Duitsers in de Eerste 
Wereldoorlog (1917) aangelegd).  

Beneden aan de 4-sprong in Remersdaal bij 
wegkruis en wkp 76 gaat u L (77) over de 
asfaltweg, die een veldweg wordt.  Volg nu 
geruime tijd deze veldweg, die boven twee 
bochten naar rechts maakt. Na 1,5 km gaat u 
beneden aan de doorgaande weg bij  bushuisje 
“Station/La Gare” en wkp 77 L (80) onder het 
spoorwegviaduct door. Aan de 4-sprong bij 
wegkruis gaat u RD (80) de doodlopende weg 
omlaag.  
 

(Rechts ziet u hier kasteel Obsinnich. Dit kasteel 
wordt nu Notre Dame genoemd. De ronde hoektoren 
uit 1641 vormt het oudste deel van het huidige 
gebouw. De rest dateert uit de 17de en 18de eeuw).  
 

Steek beneden het 22 km lange riviertje de Gulp, 
een zijbeek van de Geul over  en volg de 
asfaltweg door het bos omhoog en blijf de 
asfaltweg omhoog volgen. Aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u verder RD (80) omhoog. Vlak 
daarna, waar de asfaltweg scherp naar rechts 
buigt, gaat u bij wkp 80 RD (82) het brede bospad 
omhoog.   
 

5. Negeer in bocht privé pad links. Boven aan de 
kruising bij wkp (82) gaat u L (83) over het brede 
pad. Aan de kruising, waar links het bos eindigt, 
gaat u bij afsluitboom en wkp 83 L (84) over het 
bospad, dat een eind verder een dalend (soms 
modderig) hol pad wordt. Beneden aan de T-
splitsing bij wkp 84  gaat u L (85) het holle pad 
omlaag.  
 

(Als u hier even RD loopt, dan heeft u na de 
bladerenval een mooi uitzicht op kasteel Sinnich).  
 

Bij afsluitboom gaat u R (85) de asfaltweg 
omlaag. U steekt weer het riviertje de Gulp weer  
over. Boven aan de T-splitsing gaat u R (85) 
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD (85). Even 
verder passeert u rechts kasteel Sinnich dat 
vroeger een klooster was.  
 

(Oorspronkelijk was het adellijk Klooster Sinnich  (12e 
eeuw) een vrouwenklooster van de adellijke 
stiftsdames van de orde der Sint Augustijnen. Het 
klooster was afhankelijk van de abdij van Rolduc. In 
1797 verlieten de laatste zusters de abdij. Daarna 
kwam het in particuliere handen).  
 

Loop nog even RD en u komt weer bij het café 
waar u nog iets kunt eten of drinken. Café Modern 
is door de VRT (Belgische televisie) uitgeroepen 
tot “Strafste café met het strafste interieur van 
Vlaanderen”. 

  

Auteur: Jos Wlazlo.   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.   


