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Deze korte maar pittige wandeling met klimmen en dalen gaat dwars door de Voerstreek langs het domein 
Altenbroek en door het Schophemmerbos naar Schophem. Dan loopt u omhoog naar het Bois de 
Groenendal.  Via o.a. de Steenboskapel en het gehucht Ketten loopt u weer terug.    
 
Startadres: Café De Wandelaar,  Vitschen 46,  ’s Gravenvoeren.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 7,63 km  1.50 uur  97 m  189 m 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 
 

291. ’s GRAVENVOEREN  7,6 km 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u R. Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u RD 
(Vitschen/groen). Let op! Circa 300 m voorbij het 
laatste rechts gelegen woonhuis (nr. 301), gaat u 
R (blauw/groen/40) via het klaphekje het weiland 
in en loop bij hoge plantaan RD (40) door het 
weiland omlaag.   Beneden gaat u door het 
houten klaphek en volg bij boomzitbank en bord 
“Lankwater speelbeek” het pad door de 
bosstrook met rechts de beek. Steek via 
bruggetje de Noor, een zijbeekje van de Voer, 
over en loop R het trappenpad omhoog. Boven 
gaat u door het houten klaphek en loop RD (40) 
door het weiland omhoog met links afrastering, 
Ga L door het volgende klaphek en ga dan 
meteen R (40) door het volgende weiland omhoog 
met rechts afrastering/struikgewas.     
 

2. Boven aan het pad bij wandelknooppunt (wkp) 
40 gaat u L (41/groen). Negeer bij wkp 41 stegelke 
links en loop RD (42). Volg dit pad enige tijd met 
links mooi uitzicht over het Noordal o.a. op het 
domein Altembroek. Aan de 3-sprong bij zitbank 
en wkp 42 gaat R (43) omhoog.  
 

(Omhoog lopend heeft u rechts prachtige uitzichten 
o.a. weer op het domein Altenbroek (14e eeuw).  
 

Boven aan de kruising bij zitbank, wegkruis, wkp 
43 en afsluitboom gaat u RD (44). Negeer zijpaden 
en volg dit bospad enige tijd RD (44) door het 
Schophemerbos omlaag. Beneden aan de 4-
sprong bij wegkruis en wkp 44 in de buurtschap 
Schophem gaat u RD (45) over de asfaltweg.   
 

3. Aan de T-splitsing meteen na het riviertje de 
Voer en bij wkp 45 gaat u L (90).  
 

(De Voer ontspringt in de tuin van de Commanderij 
(kasteel) van Sint-Pieters-Voeren en mondt bij 
kasteel Eijsden in de Maas).  
 

De weg buigt naar rechts. Neem nu de eerste weg 
L (90). Dit wordt een mooi hol pad.  
 

(Links en rechts ziet u vele bomen met de in 
Nederland wettelijk beschermde maretakken ook wel 
mistletoe en vogellijm genoemd).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (90). Steek boven de 
voorrangsweg over en ga L (90) het fietspad 
omhoog. Vlak daarna bij wkp 90 gaat u R (46) 
over de veldweg. Een eind verder loopt u onder 
het spoorwegviaduct door.  
 

(Dit is de goederenspoorlijn Aken-Antwerpen de  
Montzenroute genoemd. Het gedeelte tussen Aken 
en Tongeren werd door de Duitsers in de Eerste 

Wereldoorlog (1917) aangelegd. Op het 45 km lange  
gedeelte tussen Aken en Tongeren ligt geen enkele 
gelijkvloerse kruising met wegen). 
 

De veldweg buigt links omhoog en vervolgens 
even verder rechts omhoog. Boven aan de T-
splitsing gaat u L (46) verder omhoog.  
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht over het Maasdal).   
 

4. Boven aan de omgekeerde Y-splitsing bij 
zitbank en wkp 46 aan de bosrand (Bois de 
Goenendal) gaat u scherp R (29) de veldweg 
langs en door de bosrand omlaag. Negeer na 500 
m zijpad scherp links en loop verder RD omlaag.   
 

(Een eind verder verlaat u  de bosrand en heeft u  
weids uitzicht. Links ziet u de kerk in Franstalige dorp 
Warsage). 
 

Beneden aan de 3-sprong gaat u R (29) onder het 
spoorwegviaduct door. Aan de 3-sprong meteen 
na het spoorwegviaduct gaat u R (29).  
 

(Hier staat een veldkruis, het stenen moordkruis van 
Hendrick Lynot (1598) en het stenen 
herinneringskruis van Jacobus Cerfontaine (1835)).  
 

Aan de volgende 3-sprong gaat L (29).  Aan de 
kruising bij veldkruis en wkp 29 RD (31). Aan de 
kruising bij zitbank, wkp 31  en de Steenboskapel  
(1846) RD (32).  
 

(Loop even het kapelletje binnen en er wordt voor u 
gezongen. Even wachten).  
 

5. Steek bij wegkruis en zitbank de voorrangsweg 
over en loop RD (32) de doodlopende weg 
omlaag. Beneden aan de T-splitsing voor 
bruggetje en bij wkp 32 in het gehucht Ketten 
gaat u bij verbodsborden L (33) over het smalle 
pad met rechts het beekje de Voer.  In het 
gehucht Meulenberg gaat u aan de 3-sprong R 
(33) omhoog. Vlak daarna aan de T-splitsing voor 
houten poort en bij villa Frésar (1907/huisnr.11) 
gaat u bij wkp 33 L (34) de smalle asfaltweg 
omlaag. In de buurtschap Vitchen gaat u aan de 
3-sprong L (34). U steekt weer het beekje de Noor 
over dat hier vlakbij in de Voer stroomt. Aan de T-
splitsing gaat u L en dan komt u meteen bij het 
leuke authentieke café de Wandelaar, sponsor 
van deze wandeling, waar u binnen of op het 
terras iets kunt eten of drinken. De vriendelijke 
uitbaters Jan en Marlie vernemen graag wat u van 
de wandeling vindt.  
 

(Achter het café  is een leuk tuinterras. Het café is 
gehuisvest in een voormalig douanekantoor).  

 
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.   


