238 SINT-PIETERS-VOEREN 12,8 km

Deze pittige wandeling met klimmen en dalen gaat door de Voerstreek en het land van Herve naar de Abdij
van Val Dieu, die u kunt bezichtigen.
Gps afstand: 12800 m. Looptijd: 2.45 uur. Hoogteverschil: 125 m.
Startpunt: Gasterij De Commanderie, Sint-Pietersstraat 15 , Sint-Pieters-Voeren.
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238 Sint-Pieters-Voeren 12,8 km
1. Tegenover de gasterij loopt u RD
(60/Commanderie) de asfaltweg omlaag. (Beneden
steekt u het riviertje de Voer over, dat hier ontspringt
in de tuin van de Commanderie en bij kasteel Eijsden
in de Maas uitmondt. U passeert hier ook
forellenkwekerij de Commanderie). Aan de 3-sprong
gaat u L (58). Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u
L (58) richting stroopstokerij. De asfaltweg wordt
een grindweg/fietspad. Aan de T-splitsing gaat u
R (58) de holle veldweg omhoog. Volg geruime
tijd deze stijgende weg, die later een smal pad
word. (Een eind verder heeft u links mooi uitzicht
o.a. beneden op het gehucht De Drink). Negeer
boven zijpad rechts en loop RD (59) over de
veldweg langs de bosrand en weiland. (Links ziet
u hier het gehucht Rullen).
2. Aan de zitbank, infobord en houten loods gaat
u RD (59) over de grindweg. Aan de 4-sprong bij
gerestaureerd huis no. 14/14A in het gehucht
Rullen gaat u R (56) de veldweg omlaag. Negeer
graspad
rechts
omlaag
en
volg
de
veldweg/graspad RD. Aan het einde van dit
(gras)pad, vlak voorbij dikke eikenboom en aan
het
einde
van
de
linksgelegen
laagstamboomgaard, gaat u scherp L over de
veldweg
gelegen
tussen
twee
laagstamboomgaarden. Steek voorzichtig de
voorrangsweg (La Moldt) over en loop RD (rode
rechthoek) over de smalle asfaltweg. (Dit is de
verbindingsweg tussen de twee wandelgebieden. Er
is helaas geen voetpad). Negeer privéwegen
rechts. (Rondom heeft u hier op het plateau mooi
uitzicht. U passeert achtereenvolgens bij infobord
een zeer oude lindeboom, genaamd L’appelboom,
die geplant is tussen 1432 en 1452 en door
blikseminslag is geveld, twee oorlogsbunkers en een
mooie carré hoeve (huisnrs. 42-43) uit 1853). Negeer
bij picknickbank en wegkruis veldweg rechts
omlaag. (Hier ziet u beneden in het dal de spitse
groene toren van de abdij van Val-Dieu (Godsdal)).
3. Vlak daarna passeert u het bord “Table
d’orientation”. Ga hier R over de veldweg. (U
komt na 100 m. bij een bij een draaihekje. Ga hier R
het weiland in en u komt bij een oorlogsbunker met
gevechtskoepel (observatiepost MN18) behorend bij
fort Neufchâteau. Hier bij het uitzichtpunt
Knuppelstock heeft u een formidabel uitzicht over het

Land van Herve. Beneden ziet u de kerk in St. Jean
Sart en links de kerk in Aubel. Hier staat ook een
oriëntatiebord, een infobord en een zitbank). Loop
verder RD omlaag en beneden gaat u R (rue de La
Marniere) de asfaltweg omlaag. Een eind verder
loopt u St. Jean Sart binnen. Waar de doorgaande
weg bij de Saint Jean-Baptiste kerk (1884) naar
links buigt, gaat u RD (Place du Tilleul) omlaag
langs de parkeerplaats en witte huizen. (Links
naast de kerk staat een Lourdesgrot. Rechts naast
de kerk, bij ingang kerkhof, staat een zitbank)). Vlak
daarna gaat u aan de 3-sprong R (Rue de la
Fontaine) de doodlopende weg omlaag.
4. Bij zitbank en waterbron (geen drinkwater) met
de tekst “j’ai vu naître Saint Jean Sart 1216” buigt
de weg naar links en heet nu rue de
Lammerschot. (De tekst wijst er op dat de
ontstaansgeschiedenis van het dorp teruggaat tot de
e
13 eeuw. Bewoners uit de buurt kwamen hier tot
circa 2015 flessen vullen met dit bronwater). Volg
deze smalle asfaltweg geruime tijd.. Beneden aan
de 3-sprong bij waterpoel gaat u L (blauw
kruisje/ruit) omhoog. Voorbij woonhuis (no. 20)
loopt u via het draaihekje bij ijzeren hek het
weiland in en volg nu het pad RD boven door het
weiland met rechts van u de haag. (Even verder bij
zitbank heeft u alweer schitterend uitzicht. Beneden
ziet u de abdij. In de verte ziet u achter de abdij weer
het hooggelegen Croix de Charneux (wandeling
332)). Via het draaihekje verlaat u het weiland en
loopt u het bos in. Het bospad buigt even verder
links (blauw kruisje/ruit) omlaag. Beneden steekt
u het beekje La Bel over. (Even verder passeert u
links een grote, mooie vijver). Aan de doorgaande
weg gaat u R omlaag. (Links kunt u de abdijkerk
(1216) bezoeken. De abdij van Val-Dieu of abdij van
Godsdal is een oude cisterciënzerabdij (1216). Sinds
1997 wordt er in de brouwerij van de abdij opnieuw
bier gebrouwen (blond, bruin en tripel). Het is het
enige abdijbier in België dat in een abdij wordt
gebrouwen.
5. U steekt het riviertje La Berwinne over. (De
circa 32 km lange beek ontspringt tegenover de
Amerikaans begraafplaats in Henri-Chapelle en
stroomt in de buurt van de kasteelhoeve Navagne
tussen Eijsden en Visé in de Maast. Rechts voor de
brug staat een groot infobord betreffende de abdij).

Meteen daarna aan de kruising gaat u R richting
Mortroux. (Rechts van de weg is een pad). Steek
nogmaals de Berwinne over en neem nu de
eerste weg R (Fort-Pays/blauwe ruit). (Even verder
passeert u een mooi groot wegkruis). Nu begint de
lange klim terug naar de verbindingsweg. Negeer
zijpaden en volg rustig geruime tijd de asfaltweg
omhoog. (Halverwege bij boomkruis staat een
zitbank). Aan het einde van de asfaltweg gaat u bij
boerderij (no.307) RD (blauwe ruit) het bospad
omhoog. Volg nog enige tijd rustig het bospad
omhoog.
6. Als u boven het bos verlaat, dan ziet u rechts
de gevechtskoepel en weer de kerktoren van St.
Jean Sart. Een eind verder ziet u rechts in het dal
weer de groene spitse toren van de abdij. Boven
aan de 3-sprong bij picknickbank en wegkruis
gaat u L (rode rechthoek) over de asfaltweg.
(Punt B). (U loopt nu weer over het verbindingsstuk
met hierboven op het plateau mooi uitzicht). Negeer
privéwegen links. (U passeert bij infobord weer de
zeer oude gehavende lindeboom, genaamd
L’appelboom, De naam appelboom is een
verbastering van het Franse woord appel (het aflezen
van namen, het oproepen van soldaten) en het
Nederlandse woord boom. De boom was o.a. het
trefpunt van de werklui van de abdij Val-Dieu. De
inwoners van Saint-Jean-Sart haastten zich naar
deze plek bij het horen van het geluid van een hoorn
om te kijken naar de processie uit Voeren). Steek

blz 3 van 3
weer voorzichtig de voorrangsweg over en loop
RD (rode rechthoek) over de veldweg. Let op! Aan
het
einde
van
de
rechtsgelegen
laagstamboomgaard gaat u scherp R over het
graspad en u passeert weer de dikke eikenboom.
(U verlaat hier de rode route). Circa 50 m. voor
hoger gelegen stal gaat u L (56, achterkant paal)
de veldweg/graspad omlaag. (Punt A). Volg nu
het pad door het droogdal met rechts van u het
Alserbos en links van u weilanden.
7. Let op! Na 1 km bij ijzeren afsluitboom gaat u R
het bospad omhoog. (U verlaat hier dus route no.
56). Negeer bijna boven in het bos bij afsluitboom
zijpad rechts. Boven bij groot ijzeren hek en
groot infobord gaat u L (57) over de veldweg. Aan
de 3-sprong bij zitbank gaat u R (60) omlaag.
(Omlaag lopend ziet u, afhankelijk van het
jaargetijde, links het spoorwegviaduct in SintMartens-Voeren van de goederenspoorlijn Antwerpen
– Aken. Voor u heeft u mooi uitzicht op de kerk en
Commanderie. De Commanderie (kasteel) is
e
e
gebouwd in de 13 eeuw en in de 17 eeuw verfraaid
tot de huidige situatie. De neogotische Sint-Pieterse
Stoel kerk is gebouwd midden 17 eeuw). Beneden
aan de 3-sprong gaat u L (60). Meteen daarna aan
de 3-sprong bij vakwerkhuis gaat u R (62). Volg
nu de weg terug naar de gezellige gasterij, de
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op
het terras nog iets kunt eten of drinken
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