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Tijdens deze heuvelachtige wandeling door de Voerstreek wandelt u eerst door het mooie Alserbos en dan 
loopt u omlaag door het prachtige Land van Herve naar het dorpje Saint-Jean-Sart. De terugweg gaat langs 
het prachtige uitkijkpunt Knuppelstock en langs mooie bosranden omlaag. Onderweg heeft u mooie 
uitzichten. Neem zelf proviand mee voor onderweg, in Saint-Jean-Sart en bij het uitzichtpunt staat een 
zitbank.  Aan het eind kunt u nog lekker wat eten. U kunt de wandeling inkorten tot 7 km.  Tip: Als u in de 
winter lekker warm binnen wilt pauzeren start de wandeling dan bij de kerk van Saint-Jean-Sart aan de 
Place du Tilleul en pauzeer dan bij de Cantarel (Dagelijks open vanaf 12.00 uur). 
 
Startadres: Hostellerie De Cantarel, Berg 17,  Sint-Martens-Voeren.   
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,14 km  3.15 uur  121 m 180 m 
 

 
 

692. SINT-MARTENS-VOEREN 12,1 km – 7 km 
 
1.  Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L. 
Meteen daarna aan de 3-sprong loopt RD 
(60/Veld)  over de asfaltweg.  
 

(Een eind verder ziet u voor u in Sint-Pieters-Voeren 
de Commanderie (kasteel uit de 13e eeuw) met de 
toren met bijzondere spits. In de tuin van het kasteel 
ontspringt het beekje de Voer, dat bij  kasteel Eijsden 
in de Maas stroomt. Links ziet u de toren van de Sint-
Pieters-Stoel kerk (17e eeuw)).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (57). Vlak daarna aan 
de volgende 3-sprong gaat u R (57) de holle weg 
omhoog. Boven aan de T-splitsing bij zitbank en 
wandelknooppunt (wkp) 57 gaat u L (58) omhoog.  
(Links heeft u mooi uitzicht over Sint-Pieters-Voeren). 
Let op! Loop links langs het grote ijzeren hek. Ga 
dan meteen L (58) langs het grote  infobord over 
het brede pad door het Alserbos. Negeer zijpad 
rechts omhoog en volg het pad RD (58). Boven 
aan de T-splitsing gaat u L (58) over de brede 
bosweg. Neem nu het eerste bospad L (58).  Aan 
de T-splitsing bij wkp 58 gaat u R (59) over de 
veldweg langs de bosrand.  Aan de 3-sprong bij 
zitbank, groot infobord en houten loods loopt u 
RD (59)  over de grindweg.    
 

2. Aan de 4-sprong bij gerestaureerd huis no. 
14/14A in het gehucht Rullen gaat u RD over de 
asfaltweg.  
 

(Degene, die 7 km loopt, gaat hier R (56). Neem dan 
het  eerste graspad R (56) omlaag. Ga dan verder bij 
punt 5).  
 

Let op!  Vlak vóór de voorrangsweg gaat u L over 
het graspad langs de akker en even verder tussen 
de akkers door.  
 

(Mogelijk zijn de eerste 30 m. omgeploegd. 
Afhankelijk van de beplanting van de akker is het 
eerste gedeelte soms helemaal niet te belopen. Ga 
dan hier L over de voorrangsweg. Kijk goed uit want 
hier wordt vaak hard gereden. Aan het eind van de 
links gelegen laagstamboomgaard  gaat u verder bij 
**** in dit punt).   
 

Volg het graspad RD richting laagstam-
boomgaard. Bij de boomgaard loopt u RD met 
rechts van u de hoge haag. Aan het eind van de 

laagstamboomgaard, voor doornheg, gaat u R. 
Aan de voorrangsweg gaat u L.  
 

(Loop links langs de weg. Kijk goed uit want hier 
wordt vaak hard gereden).   
 

**** Na 200 m gaat u R richting Saint-Jean-Sart. 
Let op! Meteen daarna gaat u L (wit-rood/Graedt 
no 47-47A) de doodlopende weg omlaag.   
 

(U heeft hier prachtig uitzicht over het Land van 
Herve. Even verder ziet u voor u de kerk in Aubel en 
rechts de kerk in Saint-Jean-Sart). N 
 

Negeer veldweg links omhoog en volg de dalende 
asfaltweg RD. (U verlaat hier rood-wit).   
 

3. Let op!  Meteen voorbij het laatste huis (nr.47) 
en waar de asfaltweg een dalend pad gelegen 
tussen twee hoge hagen wordt, gaat u R via het 
draaihekje/stegelke het weiland in. Loop RD 
(blauw-wit) door het weiland omlaag richting 
grote witte veestal met rechts de afrastering Loop 
beneden RD omhoog verder langs de afrastering. 
Bij dikke boom gaat u L richting stegelke. Ga 
door het draaihekje en ga meteen R richting 

volgend stegelke. (U loopt dus niet over het erf). Na 
dit draaihekje loopt u schuin links het weiland 
omlaag richting weg/stegelke. Via draaihekje 
verlaat u het weiland en ga dan L de 
betonplatenweg omlaag. Boven volgt u de 
asfaltweg RD (blauwe ruit) met links mooi uitzicht 
over het dal van het beekje La Bel. Beneden aan 
de T-splitsing in Saint-Jean-Sart gaat u R (blauwe 
ruit) de voorrangsweg met de mooie platanen 
omhoog. Let op! Bij zebrapad en tegenover de 
Ecole Communale gaat u bij wegkruis en  huisnr. 
30 R en loop even verder het smalle kasseienpad 
omhoog richting kerk. 
 

4. Aan de asfaltweg bij zebrapad gaat u R (rue de 
la Marniere) omhoog.  
 

(Hier staat de Saint-Jean Baptistekerk (1884). Links 
naast de kerk staat een Lourdes grot. Rechts van de 
kerk, bij ingang kerkhof, staat een zitbank, een mooie 
pauzeplek na 6,3 km).  
 

 
 

http://www.decantarel.be/
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Bijna aan het einde van de bebouwde kom bij 
wegversmalling en bij grote elektriciteitstoren 
met muurkruis gaat u L het pad omhoog dat even 
verder een stijgend hol pad wordt.  
Negeer bij draaihekje zijpad rechts. Boven 
passeert u links nog een stegelke.  
 

(Als u via dit draaihekje het weiland inloopt, dan komt 
u bij een oorlogsbunker met gevechtskoepel 
(observatiepost MN18). Hier bij het uitzichtpunt 
Knuppelstock heeft u formidabel uitzicht over het 
Land van Herve. Beneden ziet u de kerk in Saint-
Jean-Sart en links weer de kerk in Aubel. Hier staat 
ook een oriëntatiebord, een infobord en een zitbank. 
Een prachtige pauzeplek).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L over de asfaltweg. 
Negeer bij picknickbank en wegkruis veldweg 
links omlaag en loop RD (rode rechthoek).  
 

(Hier ziet u  beneden in het dal de spitse groene 
toren van de abdij van Val-Dieu (Godsdal)).  
 

Negeer privé zijwegen links  
 

(Rondom heeft u hier op het plateau mooi uitzicht. U 
passeert achtereenvolgens een mooie carré hoeve 
(nrs. 42-43) uit 1853, twee oorlogsbunkers en bij 
infobord een zeer oude lindeboom, genaamd  

L’appelboom, die geplant is tussen 1432 en 1452 en 
geveld is door blikseminslag).  
 

Steek  voorzichtig de voorrangsweg over en loop 
RD (rode rechthoek) over de grindweg gelegen 
tussen  laagstamboomgaarden.  Let op!  Voorbij 
de rechtsgelegen laagstamboomgaard  gaat u 
scherp R over het graspad/veldweg. (U verlaat hier 
de rode rechthoek). U passeert meteen een dikke 
eik. Ca. 50 m voor de hoger gelegen stal gaat u L 
(56, achterkant paal) het graspad omlaag.  
 

5. Negeer na  1 km bij afsluitboom zijpad rechts 
omhoog en volg nog  1 km dit mooie pad door het 
droogdal met rechts het Alserbos en links 
weilanden. Beneden aan de 3-sprong gaat u L. (U 
verlaat hier 56). Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
boomkruis gaat u R door het holle pad. Aan de 
asfaltweg in de buurtschap Berg loopt u RD. 
Negeer zijpad links. Aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u R (fietsroute 425) omhoog.  Negeer  bij 
wegkruis veldweg rechts omhoog. U komt u weer 
bij het restaurant, de sponsor van de wandeling, 
waar u binnen of op het terras nabij de vijver nog 
iets kunt eten of drinken. Er is ook een kleine 
kaart met o.a. lekkere Brusselse wafels en 
appelgebak. Voor de kinderen is er een 
kinderboerderij.  

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.   

 


