
Suggestiewandeling nr. 5 

Bronnenwandeling 
 
Basis: www.wandelknooppunt.be 
 
Parcours: St-Martens-Voeren – Krindaal – Veurs –  
St-Pieters-Voeren 
 
Start: ‘Het Veltmanshuis’ (iets verder dan de kerk) in St. Martens- 
Voeren, nabij wandelknooppunt 54. 
 
Moeilijkheidsgraad: zwaar 
Basiswandeling lengte: 8,8 km 
 
Opmerking: Een redelijk lange klim en een pittige afdaling maken deel 
uit van deze mooie wandeling. Waterdicht en stevig schoeisel is 
aangeraden. 
 
Start vanaf wandelknooppunt 54 naar 67 waar de eerste bron is “De 
Kolebron”, dan wandelknooppunten 66 – 65 – 64 – 63 – 61 – 62 – 60 – 
55 – 47 – 91 – 48 – 54 volgen. 
 
De route leidt u langs veldwegen, bospaden, vakwerkhuisjes, via het 
gehucht Krindaal (66). Hier heeft u een prachtig uitzicht over het dal van 
de Veurs en de Voer. Gedurende het parcours zal u diverse bronnetjes 
zien opborrelen, opletten dus voor natte voeten!  
 
Neem de tijd om in het kleinste winkeltje van Vlaanderen, bij ‘Jetteke’ te 
verpozen, hier vindt u alle producten van de streek. U kan daar ook even 
iets drinken en een snack bestellen. 
 
Sta even stil bij de kerk van Sint-Pieters-Voeren. Het kerkhof omvat 
enkele mooie 17e - en 18e -eeuwse grafstenen en ook een smeedijzeren 
kruis op een arduinen sokkel dat ons aan een wonderbare verschijning 
herinnert.  
 
Een bezoek aan de ‘Commanderie’ (60) hoort bij deze wandeling, 
duizenden forellen worden hier jaarlijks gekweekt. Hier is de bron van 
de Voer, en kan u tevens een bezoek brengen aan de ‘Artisanale 
Stroopstokerij Wiertz’. 
 
Vervolg uw route richting Sint-Martens-Voeren en geniet van de mooie 
natuur met haar bronnen, u komt gauw knooppunt 48 tegen dat u leidt 
naar het startpunt 54. 
 

 

Suggestiewandeling nr. 6 

Teuven 
 
Basis: www.wandelknooppunt.be 
 
Parcours: ´s-Gravenvoeren – Altembroek – Ulvend – De Planck – Nurop 
–Teuven 
 
Start: Vertrek van parking Blanckthys (knooppunt 22) 
 
Moeilijkheidsgraad: zwaar 
Basiswandeling lengte: 21,7 km 
 
Parking hotel Blanckthys nr. 22 – 34 – 33 – 40 – 41 – 42 – 43 – 50 – 51 – 
68 – 67 – 72 – 71 – 87 – 88 – 86 (Kerk Teuven) – 85. 
 
Voorbij de kerk in Teuven liggen o.a. ‘Moeder de Gans’ en ‘Café 
Modern’, waar u kan eten en drinken. 
 
We gaan nu terug via 86 – 73 – 74 – 65 – 66 – 54 – 48 – 91 – 90 – 45 – 30 
– 31 – 28 – 24 – 23 – 22 
 
De route leidt u langs veldwegen, bospaden, via het gehucht Krindaal 
(66) naar de lange spoorwegtunnel van Veurs (65). Hier heeft u een 
prachtig uitzicht over het dal van de Veurs en de Voer. Gedurende het 
parcours zal u diverse bronnetjes zien opborrelen, opletten dus voor 
natte voeten! 
 
Tussen de knooppunten 90, 45 en 31 vindt u het gehucht Schophem 
waar u verder stroomafwaarts langs de Voer loopt. Op knooppunt 31 
zien we de ‘Steenboskapel’ op een van de oudste sites van de regio. Hier 
bevond zich een voormalige Romeinse nederzetting en de kapel werd 
gebouwd met o.a. spolia van de aldaar opgegraven Romeinse villa. 
 

  

Suggestiewandeling nr. 1 

Naar de Nederlandse grens 
 
Basis: www.wandelknooppunt.be 
 
Parcours: ‘s Gravenvoeren – Moelingen – Withuis – Mesch –  
‘s Gravenvoeren 
 
Start: Vertrek van parking Blanckthys (knooppunt 22) 
 
Moeilijkheidsgraad: licht. 
Basiswandeling lengte: 9,4 km 
 
Aan de Parking links naar beneden richting knooppunt 23, dan naar 24, 
rechtdoor naar Mennekesput. Op het einde, aan het kruis, rechts afslaan 
naar 25 – 17 – 11 – 10* (Mesch) – 09 – 08 (Moelingen) – 07 – richting 09. 

 
I.p.v. terug te keren via knooppunten 09 en 10 gaan we na 200 meter, 
aan ‘De Meschermolen’, naar links (Molenweg) tot aan de Kommelsweg 
(asfaltweg). Hier gaan we naar rechts tot aan knooppunt 12. Daarna 13 
– 16 – 18 – 23, terug naar 22. 
 
Alternatief: Vóór u de trappen naar het kerkhof moet nemen (tussen 18 
en 23), gaat u rechtsaf naar beneden richting dorp, links de 
Kloosterstraat in. U passeert rusthuis Ocura en volgt de Voer 
stroomopwaarts tot aan de Pley. Op de Pley volgt u de borden 
‘Blanckthys’ terug naar ons hotel. 
 
* Suggestie: Nabij knooppunt 10 kunnen we in Café ’t Piepke, aan de 
kerk van Mesch, terecht voor een drankje en/of hapje. 
 

 



Suggestiewandeling nr. 2 

Panoramawandeling 
 
Basis: www.wandelknooppunt.be 
 
Parcours: ’s Gravenvoeren – Mheer (NL) – ‘s Gravenvoeren 
 
Start: Vertrek van parking Blanckthys (knooppunt 22) 
 
Moeilijkheidsgraad: middelmatig. 
Basiswandeling lengte: 11,1 km 
 
Aan de Parking links naar beneden, aan de kapel (knooppunt 23) naar 
rechts richting 18 – 16 – 15 – 19. Van 15 naar 19 is een kleine 2 km 
wandelen! Hier gaan we rechtdoor, i.p.v. knooppunten 20 en 21 te 
volgen. We laten de loods rechts liggen en draaien op de asfaltweg naar 
rechts (links ligt mooie vierkanthoeve Libeek). We volgen de kleine 
asfaltweg (opgepast, toch wat verkeer!!!) richting Mheer. Voetpad naar 
rechts volgen door het domein van het kasteel van Mheer.  
 
Dit kasteel is nog bewoond door de kasteelheer en verschillende 
gezinnen. Hier wordt jaarlijks in november de ‘Slipjacht’ georganiseerd. 
Aan de uitgang/ingang van het kasteel dalen we rechtsaf (voor de 
wielersportliefhebbers = parcours van de Amstel Gold Race!) waar 
beneden “De Smidse” ligt (iets verderop dan knooppunt 38). Hier is er 
mogelijkheid voor natje en droogje (gesloten op maandag en dinsdag). 
 
Terugweg is via verharde paden: 38 – 37 – 36 – 35 – 34 en 22. 
 
Alternatief 1: Ga terug via de velden via wandelknooppunt 38 naar 21 
en dan 22. Lengte: 3,8 km 
 
Alternatief 2: Vanaf 38 richting 37, dus vóór “De Smidse”, links omhoog 
(Papenweg) en deze weg volgen tot gehucht “Bergenhuizen”, rechts 
vóór de manege het klein dalend pad inslaan, dalen tot asfaltweg, links 
afdalen tot ‘Wesh’ en kerk Noorbeek = knooppunt 53. Verder 52 – 51 – 
50 – 43 – 42 – 41 – 40- 35 – 34 – 22. Lengte: 8,6 km 
 

 

Suggestiewandeling nr. 3 

Rode Bos en Teuven 
 
Basis: www.wandelknooppunt.be 
 
Parcours: Sint-Martens-Voeren – Ulvend – Teuven – Veursbos – Plank – 
Krindaal – Sint Pieters-Voeren – Sint-Martens-Voeren. 
 
Start: ‘Het Veltmanshuis’ (iets verder dan de kerk) in St. Martens- 
Voeren, nabij wandelknooppunt 54. 
 
Moeilijkheidsgraad: zwaar. 
Basiswandeling lengte: 13,7 km 
 
Vanuit knooppunt 54 – Bronnenweg richting 67 – links naar 68. Hier 
bevindt zich de zuivelboerderij ‘t Bakhuis’, waar je heerlijke 
hoeveproducten en roomijs kan nuttigen of kopen vers van het erf.  
Ga verder naar 69 – 70 (prachtig zicht op het Nederlandse Slenaken en 
het Gulpdal) – 87 – 88 – 86 – 85. 
 
Voorbij de kerk in Teuven liggen o.a. ‘Moeder de Gans’ en ‘Café 
Modern’, waar u kan eten en drinken. 
 
Daarna terug naar 86 – links naar 73 (in dit tussenstuk komt u langs de 
‘Boerengolf’) – 72 – 67 – 66 (een steile afdaling door het bosreservaat 
‘Broekbos’) – tweemaal rechts afslaan richting centrum Sint-Martens-
Voeren langs de spoorweg die ruim 100 jaar geleden werd aangelegd om 
Antwerpen met Aken te verbinden en ook vandaag nog veel transport 
verwerkt. 
 

 

Suggestiewandeling nr. 4 

Verkenning van de omgeving 
 
Basis: www.wandelknooppunten.be 
 
Parcours: ’s Gravenvoeren – Altenbroek – ‘s Gravenvoeren 
 
Start: Vertrek van parking Blanckthys (knooppunt 22) 
 
Moeilijkheidsgraad: licht 
Basiswandeling lengte: 6,5 km 
 
Opmerking: Stevig schoeisel aangeraden, een deel gaat door weiden en 
velden. 
 
Van 22 gaat u naar 34 – 35 naar rechts richting 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 
45 – 30 – 31 – 28 – 24 – 23 – 22 (einde). Tussen knooppunten 31 en 28 
vindt u de speelboomgaard. 
 
Alternatief 1: Zeer licht: lengte 3,6 km in totaal (zonder Altenbroek) 
Bij punt 34, naar rechts afslaan naar 33 – 32 – 31 – 28 – 24 – 23– 22. 
 
Alternatief 2: Lengte 10,1 km 
Vanaf knooppunt 42 volg de volgende punten: 53* – 52 – 51 – 50 – 43 – 
44 – 45 – 30 – 31 – 28 – 24 – 22(einde) 
 
* Suggestie: Loop vanuit knooppunt 53 rechtdoor het dorp Noorbeek in. 
Aan uw linkerzijde is een leuk cafeetje/brasserietje dat ‘De Pley’ noemt. 
Het bevindt zich op het middelpunt van uw totale wandeling en dus 
ideaal om een drankje en/of hapje te nemen. 
 

 
 


