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  blz 2 van 3 

 

Tijdens deze wandeling met hellingen, loopt u over veldwegen door de Voerstreek en Het land van Dalhem 
rondom het dorp Warsage. De route heeft schitterende uitzichten.  U loopt door het Bois du Roi en 
passeert de Franstalige dorpjes Bombay, Affnay en la Heydt. Neem zelf proviand mee.  (Na 8km kunt u 
pauzeren op de trapjes bij het monument in Bombay, na 12 km op een zitbank in Affnay en na 15 km op een 
zitbank in La Heydt). Voor de rest zijn er weinig zitbanken. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 17,62 km  4.30 uur  136 m  211 m 
 
 

 
 

 

 

Startadres: parkeerplaats Centre Culturel  de Fouron, St. Martensstraat 45, Sint-Martens-Voeren.   
 

 
 

301. SINT-MARTENS-VOEREN 17,6 km 
 

1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u 
meteen R onder het spoorwegviaduct door van 
de goederenspoorlijn Aken-Antwerpen. Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u R. Neem dan de 
eerste weg R (fietsroute 425/Berg). Negeer zijweg 
(inrit) links. U steekt het beekje de Voer over, een 
zijbeek van de Maas. Aan de 3-sprong voor 
huisnr. 16 gaat u R (47) de smalle asfaltweg 
omhoog. U passeert de Shetlandhoeve en volg 
dan RD (47) de stijgende holle veldweg. Boven 
aan de 3-sprong, bij rechts staand veldkruis, gaat 
u L door de holle veldweg (U verlaat 47). Aan de 
kruising bij houten veldkruis gaat u R. Negeer 
veldweg (inrit) links. De veldweg wordt een smal 
stijgend pad. Bijna boven aan de 3-sprong gaat u 
RD over de veldweg.  
 

(Hier heeft u rechts mooi uitzicht op het 251 m lange 
en 20 m hoge  spoorwegviaduct. Het werd tijdens de 
Eerste Wereldoorlog aangelegd door o.a. Russische 
krijgsgevangenen als deel van de 
spoorwegverbinding Aken-Visé, welke weer deel 
uitmaakt  van de strategisch belangrijke verbinding 
tussen het Duitse Ruhrgebied en de haven van 
Antwerpen. Op het gedeelte tussen Aken en 
Tongeren ligt geen enkele gelijkvloerse kruising met 
wegen. 
 

Negeer zijpad rechts en loop verder RD (46) over 
de veldweg omhoog.  
 

(Kijk boven, voor het begin van het bos, nog even 
achterom).  
 

Boven aan de kruising gaat u RD (46) over de 
asfaltweg. U passeert een boerderij. Negeer 
bospaden rechts.  
 

2. Aan de 3-sprong, vóór plaatsnaambord 
Warsage, gaat u R (46) over het brede bospad. 
Negeer zijpaden. Aan de Y-splitsing bij zitbank en 
wandelknooppunt (wkp) 46 gaat u L (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 L over de 
veldweg.  
 

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

Negeer meteen graspad links en loop verder RD  
over de licht dalende veldweg.  
 

(Voor u, in de verte, ziet u de grote mergelgroeve 
nabij Lixhe).  
 

3. Aan de kruising, bij witte kapel en wkp 27, gaat 
u L (26) over de brede veldweg, die u geruime tijd 
RD volgt. Steek na 700 m de doorgaande weg 
over en loop RD (26) de veldweg omlaag, die later 
een stijgende veldweg wordt.  
 

(Beneden bij het beekje ziet u rechts het  
voetbalstadion van S.K.Moelingen/Voeren).  
 

Boven aan de 4-sprong bij veldkruis 
(Dalhemmerkruis)  gaat u L tussen de akkers door 
richting spoorlijn.  
 

(U loopt nu het Land van Dalhem binnen. De veldweg 
wordt soms door de boer mee omgeploegd). 
 

Loop onder het spoorwegviaduct door en ga 
meteen rechts over de veldweg, (soms ook 
omgeploegd) parallel aan de spoorlijn. Circa 50 m 
vóór gasleidingpaal no. W67 buigt de veldweg 
links omhoog. 
 

(Boven heeft u links mooi uitzicht over Warsage).  
 

Steek de doorgaande weg over en ga RD (groene 
rechthoek) over de veldweg.  
 

(Voor u ziet u de Saint Jean-Baptistkerk in Bombay).  
 

Aan de voorrangsweg gaat u L omhoog en u 
loopt Bombay binnen. Aan de kruising gaat u L 
(rue de L’Eglise) richting Warsage. Aan de 
rotonde bij muurkruis en bij het voormalig 
gemeentehuis (zie infobord) van Bombay gaat u R.  
 

(Als u aan deze rotonde RD loopt, komt u bij de kerk 
en een groot Mariabeeld. Hier staat een zitbank. Een 
leuke pauzeplek na 8 km.     
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De 49 m hoge kerktoren, een voormalig 
donjon/verdedigingstoren,  stamt uit de 13e eeuw en 
is een restant van de vroegere burcht, die deel 
uitmaakte van de stadsmuren. De drie beuken van de 
kerk dateren uit de 1e helft van de 17e eeuw).  
 

4. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong, bij 
oorlogsmonument, R. Steek bij wegkruis de 
voorrangsweg weer over en loop RD (La Tombe) 
richting Dalhem. Aan de kruising bij muurkruis 
van de Chapelle de la Sainte Croix (de la Tombe) 
gaat u L (geel-rood/Chéravoie).  
 

(Rond 562 vonden hier op de vlakte van Tombe 
bloedige gevechten plaats tussen Siegbert, koning 
van Metz en Austrasië en de Avaren. Dit is een 
nomadisch Turks -Mongools volk. Siegbert drong de 
Avaren terug en liet op het graf van zijn krijgers een 
klein oratorium (gebedsplaats) oprichten. In de 16e 
eeuw werd het oratorium vervangen door een kapel. 
In 1644 werd deze opnieuw gebouwd. De kapel is 
niet altijd geopend).  
 

De asfaltweg wordt een veldweg/graspad. Aan de 
4-sprong gaat u L (geel/rood) over de veldweg. 
Steek de voorrangsweg nog eens over en loop 
RD (blauwe rechthoek) over de veldweg. (Voor u 
heeft u mooi uitzicht).  Na 200 m gaat u  schuin L 
over de veldweg gelegen tussen akkers. (Ook 
deze veldweg wordt soms door de boer 
omgeploegd). Negeer zijpad links. Aan de  
4-sprong bij stenen wegkruis gaat u L de 
asfaltweg omhoog. Net voorbij de tweede 
oorlogsbunker gaat u R de veldweg omlaag.  
 

(Even verder ziet u voor u de Sint Laurentiuskerk  
(1789-1791) in Neufchateau/oude gehucht Aubin).  
 

Aan de asfaltweg gaat u L. Aan de rotonde in het 
gehucht Affnay gaat u R.  
 

(Links staat een zitbank voor een tweede pauze  
(12 km).   
 

5. Neem meteen bij wegkruis de eerste weg L 
omhoog. Even verder buigt de asfaltweg rechts 
omhoog en wordt een stijgende veldweg. Volg 
deze weg geruime tijd rustig omhoog.  
 

(Een eind verder ziet u rechts weer de kerk van 
Neufchateau. Kijk ook eens achterom en geniet van 
het prachtig uitzicht over het Maasdal. Rechts ziet u 

de St. Pietersberg en de ENCI mergelgroeve in 
Maastricht. Links ziet u steenbergen van voormalige 
steenkolenmijnen o.a. de steenberg en mijnschacht 
in Blegny. Een bezoek aan deze mijn is zeker de 
moeite waard.).  
 

Negeer bijna boven graspad rechts. Boven aan de 
3-sprong, bij zitbank, gaat u L. Aan de 
voorrangsweg gaat u L. U passeert huisnr. 6 en 
100 m verder, waar rechts aan de straatkant het 
bos begint, gaat u R over het graspad langs het 
bord “Domaniale du Bois du Roi”. 
 

6. Het graspad wordt een dalend bospad. 
Beneden gaat u L over het brede graspad. Negeer  
bospaadje rechts. Aan de 3-sprong gaat u R. Na 
20 m gaat u aan de 3-sprong L het pad omhoog.  
Aan de 3-sprong, bij dikke beuk, gaat u R steil het 
smalle pad omhoog. Negeer zijpad rechts. Vlak 
daarna aan 3-sprong gaat u L. (U loopt tussen 
varens door. Het klimwerk is nu voorbij). Aan de  
T-splitsing voor grasveld gaat u R. Steek in de 
buurtschap La Heydt bij wegversmalling de 
asfaltweg over en ga R langs de mooi huizen. 
 

7. Na 200 m gaat u,  aan de 3-sprong bij wegkruis 
en zitbank, L (Chemin du Puit) over de 
doodlopende weg, die naar rechts buigt. (Een 
prima plek voor de derde pauze (15 km)). Na 150 m 
gaat u voorbij het laatste huis bij verbodsbord de 
veldweg omlaag die even verder een dalend  
stenig pad langs en door de bosrand wordt en 
later een dalende veldweg gelegen tussen 
weilanden.  
 

(In de verte ziet u al Sint-Martens-Voeren. U heeft 
hier prachtig uitzicht over de Voerstreek).  
 

Na 600 m gaat u beneden aan de 3-sprong L door 
de holle veldweg. Aan de volgende 3-sprong gaat 
u RD. Vlak daarna wordt de veldweg in het 
gehucht Berg een asfaltweg. Aan kruising loopt u 
RD. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L. Vlak 
daarna aan de volgende 3-sprong gaat u R (Berg).  
U steekt weer de Voer over. Aan de ongelijke  
4-sprong gaat u L en loop onder het 
spoorwegviaduct door en u komt links weer bij de 
parkeerplaats. 
 

 

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.   
 

 
 

 

http://www.babylon.com/definition/Mongoli%C3%AB/?uil=English&uris=!!TB460Z3FQ6&tid=Definition

