Teuven: van het dorp naar de Gulp en terug
Routewandeling rond Teuven via het wandelnetwerk Voeren

PARKEREN: gemeentelijke parking in Teuven-Dorp, inrit naast de zaal “Patria”
met adres Teuven-Dorp 63, 3793 VOEREN

Knooppunt
wandelnetwerk
START:
Teuven-Dorp,
knooppunt 85

Informatie
U vertrekt pal midden in het historisch centrum van Teuven, vlakbij enkele
mooie oude huizen en het oude gemeentehuis. U loopt in een ruime bocht
voorbij de Sint-Pieterskerk, die zeer opvallend bovenop een steile heuvel ligt.

86

Hier stapt u door een klein droogdal, met zicht op het landschap links van u.
Voorbij het grote kruispunt verdwijnt de bebouwing bijna volledig over de
volgende 600m.
!! AANDACHT: wees voorzichtig bij het oversteken van het kruispunt richting
knooppunt 88 !!
U bereikt nu het gehucht Nurop, met enkele mooie oude boerderijen en
vakwerkhuisjes.

88

Nu wordt het ernstig … Na een korte afdaling staat u voor de Gulp. U moet hier
doorheen waden, het pad loopt verder aan de overzijde. Door de weiden en
het bos loopt het pad steil naar boven. Als u boven bent aan knooppunt 89:
gefeliciteerd! U heeft net een beklimming van 80m van in de diepe Gulpvallei
achter de rug.
Links en rechts van de weg, in noordelijke richting, liggen enkele opmerkelijke
en waardevolle vierkantshoeven, waaronder de hoeve Gieveld uit 1750.

89

Geniet even van dit uitzicht! De bossen die u in het oosten ziet, dat is
Nederland. U loopt op het plateau naar het zuiden, en krijgt mooie zichten op
de plateaubossen links van u. De weg stijgt lichtjes naar het hoogste punt van
de wandeling vlak bij knooppunt 83, op 245m boven de zeespiegel. U passeert
eerst nog Driesenhof (links van de weg), een hoeve uit de 19de eeuw, nog deels
opgebouwd in vakwerk.

83

AANDACHT! Optioneel traject!
U kan bij knooppunt 83 rechtstreeks afbuigen naar knooppunt 84, de
wandeling wordt dan ineens bijna 2km korter, maar u mist dan ook iets…
Kiest u voor de “full option”-wandeling, dan loopt u een stukje door naar
knooppunt 82 en dan verder tot knooppunt 81. Het is een verlengstuk van
ongeveer 850m, waarbij u heel mooi op de rand van de vallei loopt.

82 > 81

Bij knooppunt 81 vindt u het volgende:
Het monument van de elektrische draad:
In de eerste wereldoorlog was Nederland neutraal, en smokkel met Nederland
of spionage via Nederland was voor de Duitse bezetter in België een enorm
probleem. Om niet te spreken van de vele Belgische jonge mannen die naar
Nederland vluchtten om dan naar Engeland over te steken en daar dienst te
nemen in het Belgische leger aan de IJzer.
De Duitsers installeerden daarom een elektrische grensversperring tussen België
en Nederland, van de Kust tot in de huidige Oostkantons. Door de bevolking
gewoon “de Elektrische Draad” genoemd, bleek dit een dodelijke versperring
voor de Belgen die nog naar Nederland wilden vluchten. Elektriciteit was voor
velen nog een onbekend iets, en men schatte de gevaren niet voldoende in. Al
snel vielen de eerste slachtoffers: in Voeren, in Gemmenich, in Sippenaeken.
Indien men betrapt werd tijdens het oversteken van “Den Draad”, hadden de
Duitsers daarvoor strenge straffen voorzien – als men dat al overleefde…

Knooppunt
wandelnetwerk

Informatie
Of de versperring veel effect heeft gehad, is nog maar de vraag. Op allerlei
vindingrijke manieren wisten duizenden toch het neutrale Nederland te
bereiken. Zo ontwierp een Vlaamse ingenieur in de elektrotechniek een
raamwerk van rubber dat tussen twee draden kon worden gespannen. Ook
bood de polsstok mogelijkheden om de gevaarlijke barrière te nemen. In de
Voerstreek werden militairen en vluchtelingen in het polsstokhoogspringen
getraind door niemand minder dan meneer De Sécillon, burgemeester van
Teuven, die daarvoor zijn kasteel beschikbaar stelde.

82

U volgt dezelfde weg als zo-even in omgekeerde richting. Let op de mooie
gemengde bossen (loofhout en naaldhout) die u links en recht tegenkomt.

83

Vanaf hier loopt u naar knooppunt 84. Het pad naar de vallei van de Gulp is
steil, let op bij nat weer. Na een korte afdaling staat u bij knooppunt 84.

84

Van hier loopt u verder naar knooppunt 85. Vergeet niet even door de poort te
gluren naar de abdij van Sinnich. (privaat-bezit, toegang niet mogelijk)
In 1243 vestigt de vrouwengemeenschap van de regulieren kanunniken zich
samen met die van Schaarn op de plaats genaamd "Fons Beatae Mariae" te
Sinnich. De kanunnikessen waren telgen van de adellijke families van het
hertogdom Limburg en het graafschap Dalhem. Het klooster, met veel succes
uitgebouwd door de eeuwen heen, lijdt zware schade gedurende de
Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748). Bij de heropbouw doet de
kloosterorde beroep op de Akense architect J.J. Couven. De Gulp stroomt
doorheen de westelijk gelegen tuin, waarin zich een bron bevindt, mogelijk de
hoger vermelde Fons Beatae Mariae. Het complex is nu in privébezit.
Even verder passeert u de voormalige watermolen van de abdij.
Deze watermolen is buiten bedrijf sedert 1944. Reeds in 1147 wordt hier een
watermolen vermeld, en een gebouw staat reeds op de Ferrariskaart (17711777) aangeduid. Tot 1792 was deze molen eigendom van de abdij van Sinnich.
Daarna was het een graanmolen.
U loopt verder door het gehucht Sinnich; (Opgelet voor het soms drukke
verkeer!). Rechts van u ziet u een torentje, en dit laatste stukje erfgoed op uw
traject willen we u niet onthouden:
De elektrische cabine, of “elektrische toren” van Teuven:
De elektrificatie van de streek bezorgde Voeren een aantal typische gebouwen
in de vorm van de in traditionele stijl uitgevoerde, torenachtige
elektriciteitscabines. Deze werden in 1934 gebouwd door de Société VoerGulpe, die het net toen exploiteerde.
Op het grondgebied van Teuven bevinden zich twee elektriciteitscabines die in
een torengebouw zijn ondergebracht. De gebouwen zijn in baksteen en hebben
een vierkant grondplan en de vier gevels zijn op een gelijkaardige manier
opgebouwd. De torens worden afgedekt met een leien tentdak.

Einde:

Zo, u hebt net ongeveer 7,3km in de voeten. Als u tenminste de “full option”
wandeling gekozen heeft …

Teuven-Dorp, knpt 85
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?

