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Tijdens deze korte maar pittige wandeling wandelt u door het prachtige Veursdal omhoog naar het 
Veursbos waar u prachtig panorama heeft. Dan loopt u door de velden naar de grensovergang De Plank. 
De terugweg gaat met klimmen en dalen door de bossen met ook weer mooie doorkijkjes op het dal.  Deze 
route biedt mooie uitzichten op de Voerstreek.    
 
Startadres: Parkeer ter hoogte van Het Veltmanshuis, Kwinten 3, Sint-Martens-Voeren.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,82 km  1.55 uur  120 m  164 m 

 
 

764. SINT-MARTENS-VOEREN 7,8 km 
 

1. Met uw rug naar Het Veldmanshuis gaat u R. 
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD en steek 
via  brug het beekje de Veurs over.  
 

(Als u meteen na de brug rechts door het ijzeren hek 
gaat, dan komt u op het kerkhof waar vele oude 
graven staan. Meteen rechts na het hek ligt de 
zeskoppige bemanning van de Wellington R1524 van 
149 Sqn. van de  Royal Air Force begraven. Het 
toestel stortte op 5 augustus 1941 neer bij de Planck. 
Bij dit collectief graf staat een foto van deze 
militairen. Via het infobordje bij de ingang van de 
oude St. Martinuskerk komt u meer te weten over de 
geschiedenis van de kerk).   
 

Tegenover de hoofdingang van het kerkhof/kerk 
met onder de kerkklok het jaartal 1650 gaat u L (’t 
Hof) omhoog.  Aan de  doorgaande weg gaat u L 
omhoog. Negeer  zijweg links (Kastanjeboom-
laan). Aan de 3-sprong bij Heilig Hartbeeld (1926) 
gaat u RD (Stationsstraat) over de licht stijgende 
doodlopende weg. De asfaltweg wordt een 
veldweg en later een smal pad, dat u  RD (66) 
volgt.  
 

(U loopt nu parallel aan de goederenspoorlijn 
genaamd Montzenlijn, die het Duitse Ruhrgebied en 
de Antwerpense haven verbindt. Links heeft u mooi 
uitzicht over het Veursdal).  
 

Na 1 km gaat u aan de asfaltweg bij het 
spoorwegviaduct L (66/Krindaal) omhoog. Meteen 
daarna steekt u het Veurs beekje over.  Negeer bij 
wandelknooppunt (wkp) 66) zijweg links omhoog 
en loop RD (65) verder omhoog door de 
buurtschap Krindal.  Na 400 m gaat u bij het 
laatste rechts gelegen huis (nr. 18) R (65) het pad 
omhoog.  (Tegenover dit huis staat aan de 
doorgaande weg in de graft een Mariakapelletje. 
Volg nu 1 km dit mooie pad.  
 

(De route volgend heeft u omhoog lopend 
achteromkijkend mooi uitzicht op de wijngaard 
Crindael van het wijndomein De Planck. Boven bij 
zitbank, een genietplekje, heeft u mooi uitzicht over 
het Veursdal. In de verte ziet u de grote 
mergelgroeve in het Belgische Haccourt/Visé).  
 

Aan de T-splitsing bij wkp 65 gaat u L (74) 
omhoog.   
 
(Mogelijk hoort u hier plotseling het geluid van een 
goederentrein. Deze trein komt hier vlakbij uit een 
2130 m lange tunnel, die bestaat uit twee 
tunnelbuizen die op 18 m van elkaar liggen. De 
tunnel is in de Eerste Wereldoorlog in 6 maanden tijd 
aangelegd met een inzet van ruim 12.000 man, 

waaronder 8000 Belgische arbeiders en 2000 
Russische krijgsgevangenen. In december 1917 
werd de tunnel in gebruik genomen. De tunnel maakt 
deel uit van de Montzenroute).  
 

2. Aan de  T-splitsing bij afsluitboom in de 
bosrand gaat u bij wkp 74 L (73) door en langs de 
bosrand met even verder links weer mooi uitzicht. 
Boven bij witte woning met het prachtige uitzicht 
gaat u R (73) de smalle asfaltweg omhoog. (Hier 
staat een zitbank, een mooie uitpufplek). Vlak 
daarna gaat u bij wkp  73 L (72) over het pad 
gelegen tussen akkers en volgt u het pad langs 
de elektriciteitspalen.  
 

(Als u hier 10 m verder RD loopt over de asfaltweg, 
dan komt u bij een automaat waar u in de zomer  
frisdranken en ijs kunt krijgen. Voor het huis (nr.2) 
staan picknickbanken waar u het gekochte kunt 
nuttigen). 
 

Via draaihekje (stegelke) loopt u een weiland in 
en volg dan het pad schuin naar links (72) verder 
langs de elektriciteitspalen.  Via volgend stegelke 
verlaat u het weiland en volgt u de 
veldweg/graspad RD (72).  Voorbij de 
Vlaamstalige dorpsschool Sint Jozef in de 
buurtschap De Plank gaat u gaat u bij wkp 72 L 
(67) de doorgaande weg omlaag.  Vlak daarna, 
waar de doorgaande weg bij trafohuisje links 
omlaag buigt, gaat u R (67) omhoog. Bij de met 
vuursteen/silex gebouwde hoeve (huisnr. 114)  
verlaat u de bebouwde kom.  
 

3. Na 200 m gaat u bij afsluitboom L het bospad 
langs het infobord “Broekbos” omlaag.  (U verlaat 
hier 67).  
 

(Wilt u niet meer omhoog lopen, dan kunt u hier RD 
(67) verder de asfaltweg volgen. Aan de 4-sprong bij 
afsluitboom bij zitbank, wkp 67, wegkruis en de met 
silex (vuursteen) gebouwd huis met boven 
Mariabeeldje een ingemetseld heksenkruis gaat u RD 
(54) over de veldweg) 
 

Volg nu geruime tijd het dalende bospad dat 
meteen daarna naar rechts buigt. Negeer na 300 
m zijpad scherp links omlaag. U loopt nu even 
parallel aan de links beneden gelegen wijngaard 
Krindaal. (In de zomer is de wijngaard door de 
begroeiing slecht te zien). Aan de 3-sprong bij 
volgend infobord “Broekbos” gaat u R (67) het 
holle bospad omhoog. Vlak daarna aan de Y-
splitsing gaat u R (67) verder het holle bospad 
omhoog. (Doe rustig aan het is een straffe 
kuitenbijter).  
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Boven aan de 4-sprong bij afsluitboom, zitbank, 
wkp 67, wegkruis en de met silex (vuursteen) 
gebouwd huis met boven Mariabeeldje een 
ingemetseld heksenkruis gaat u L (54) over de 
veldweg langs de bosrand en weiland. **** Het 
pad maakt 2 haakse bochten.  
 

(Bijna aan het eind van dit pad ziet u links beneden 
het 251 m lange en 20 m hoge  spoorwegviaduct in 
Sint-Martens-Voeren, dat in 1917 tijdens de Eerste 
Wereldoorlog is aangelegd door o.a. Russische 
krijgsgevangenen).  
 

Beneden aan de asfaltweg gaat u  L (54) omlaag.   
 

4. Meteen daarna bij zitbank en Mariakapelletje 
gaat u L (54) de veldweg omlaag. Een eind verder 
wordt de veldweg een mooi dalend hol pad 

waarin enkele  bronnetjes ontspringen. Negeer 
zijpad links omhoog. Bijna beneden aan de T-
splitsing gaat u R (54) verder omlaag  en u 
passeert rechts een waterbron. Aan de asfaltweg 
bij zitbank in Sint-Martens-Voeren gaat u L (54) 
omlaag. Negeer doodlopende weg links 
(Kastanjeboomstraat) en loop RD met links het 
beekje de Veurs. U komt weer bij het 
Veltmanshuis/parkeerplaats.  
 

(Pastoor Veltmans was een voorman in de strijd voor 
het behoud van het Nederlandstalig karakter van de 
Voerstreek. Het Veltmanshuis is een kapittelhuis uit 
de eerste helft van de 18de eeuw. Tot 1971 deed het 
dienst als pastorie. Nu is het een Cultureel Centrum 
van de Vlaamse Gemeenschap). 
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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.   

 


