‘s Gravenvoeren: Parels in het Landschap
Routewandeling rond ’s Gravenvoeren via het wandelnetwerk Voeren

PARKEREN: gemeentelijke parking in de Boomstraat, inrit naast de woning
met adres Boomstraat 28, 3798 VOEREN; vandaar loopt u naar de kerk in het dorp

Knooppunt
wandelnetwerk
START:
Pley, aan knooppunt 24

Informatie
U loopt langs Pley, voorbij enkele unieke vierkantshoeven, waaronder
het Jezuïtenhof (rechts) met grote inrijpoort.
Even verder steekt u de Voer over

23

Aan weerszijden liggen twee schitterende vierkantshoeves:
• De Swaen (links), een afspanning met herberg uit 1727
• Hoeve Blanckthys, daterend van eind 18de eeuw
De weg stijgt tot aan knooppunt 22

22

U verlaat de bebouwde kom en loopt door een mooie holle weg, rechts
ziet u door de bomen de dorpskern van ’s Gravenvoeren.
U stijgt verder tot aan knooppunt 34.

34

De weg daalt af naar de vallei van de Voer, voorbij een lange rij huizen.
De steile helling aan de linkerzijde is de Voerenberg, 170m hoog.
Als u voor de twee maal rechtsaf gedraaid bent, krijgt u aan uw
rechterkant een mooi zicht op de Voervallei.
Knooppunt 33 ligt in Meulenberg, een gehucht waar vroeger een
watermolen stond. Enkele gebouwen, waaronder een grote
alleenstaande schuur met boogpoort, zijn hiervan overgebleven.

33

De Voer begeleidt u op dit kort stuk tot aan het volgende knooppunt.

32

In Ketten krijgt u links en rechts van het pad mooie doorkijkjes op de
Voervallei en de achterliggende heuvels (180m hoog).
!! AANDACHT: wees voorzichtig bij het oversteken van de grote weg
naar knooppunt 31 !!
De veldweg aan de overzijde van de grote weg brengt u naar een zeer
oud plekje in Voeren…

31

De Steenboskapel – geniet een poos van dit mooie gebouw en het nog
mooiere uitzicht rondom.
Wist u dat u hier in de buurt bent van een Romeinse villa en een daarna
gebouwde Karolingische koningshoeve? Van de Romeinse villa vindt u
bakstenen terug in de kapel.
Wandel verder op het betonwegje – u krijgt één van de mooiste
panorama’s in Voeren te zien, aan uw rechterkant: de daken en
klokkentoren van ’s Gravenvoeren.

Knooppunt
wandelnetwerk

Informatie

28

Een dalende aardeweg brengt u via enkele weiden en een steegje terug
naar Pley en naar knooppunt 24. U kan hier even uitblazen, want u
heeft net 3,6km achter de schoenzolen! Vergeet niet eens binnen te
wandelen in ons infocentrum van Toerisme Voerstreek.

24

Via Mennekesput verlaat u terug de dorpskern. Links en rechts staan
enkele fraaie burgerhuizen.

25

Ter hoogte van knooppunt 25 staat een merkwaardige toren, een
elektrische cabine, gebouwd in het begin van de 20ste eeuw.
U wandelt verder via een holle weg.

17

Bij knooppunt 17 vindt u niet alleen een rustbank aan een kapel, maar
ook drie magnifieke lindebomen rond een graspleintje. En ook hier kan
u genieten van een mooi panorama op het landschap ten zuiden van
’s Gravenvoeren.
De wandeling gaat verder langs een aardeweg die uitkomt op de grote
weg door ’s Gravenvoeren.
!! AANDACHT: wees voorzichtig bij het oversteken van de grote weg
naar knooppunt 16 !!
Even verder ligt het volgende knooppunt al.

16

Aan knooppunt 16 slaat u rechtsaf. Enkele 100-den meters verder krijgt
u de kans om op een rustplek even van het idyllisch landschap te
genieten. Op deze plek worden regelmatig reigers opgemerkt,
misschien hebt u ook een beetje geluk …

18

Vanaf hier duikt u een holle weg in. Bewonder even dit werkstuk van de
natuur, meters diep uitgesleten door het water en door de mens.
Uiteindelijk komt u aan de voet van een trappenpartij. U wandelt
daarna even op de heuvelrand, en hebt van hier enkele prachtige
doorkijkjes op de kern van ’s Gravenvoeren aan uw rechterzijde.
Hier wandelt u ook de kern van ’s Gravenvoeren terug binnen.

23

Dit knooppunt bent u als eens voorbijgelopen. Wandel terug de Voer
over richting kerk, en na 100m komt u uit bij knooppunt 24, het vertrek
van deze wandeling.
Deze tweede lus is ongeveer 3,0km lang.

Einde:
Pley, aan knooppunt 24

Als u beide lussen van dit traject gewandeld heeft, dan hebt u nu
ongeveer 6,6km in de zolen zitten!

Tot een volgende keer!
Deze route is uitgestippeld met behulp van de wandelkaart van het wandelnetwerk Voeren, uitgegeven
door Toerisme Voerstreek.
U kan deze wandelkaart kopen in ons Infocentrum Toerisme Voerstreek, Pley 13 te 3798 VOEREN.
U vindt op deze wandelkaart nog tientallen andere mooie circuits en plekjes in onze unieke gemeente.
Zien we jou volgend jaar terug?

