TeVoet wandelroute 006: Door de Voerstreek
Route gemaakt door Rien van den Berg en beschreven door Jos van der Heide.
Voor achtergrondinformatie: zie Lopend Vuur, september 2018
De totale lengte van de wandeling is 19,3 km en is buiten de dorpen vrijwel
volledig onverhard. De routebeschrijving maakt gebruik van het Wandelnetwerk
Voerstreek, behoudens de aansluitingen van begin- en eindpunt, zie tekst.
Kaart wandelnetwerk: Toerisme Voerstreek vzw, www.voerstreek.be
Horeca: in de dorpen Mheer, ’s-Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren en
Slenaken. Onderweg bij kasteel Altenbroek.
O.V.: Mheer en Slenaken liggen aan dezelfde buslijn 75 vanuit/naar NS-station
Maastricht CS.
Startpunt: De wandeling begint in Mheer bij de Sint Lambertuskerk en de
toegang tot het kasteel vlak bij bushalte Mheer Kerk (ga even door de poort naar
de binnenplaats van het kasteel, dat verder niet toegankelijk is).
Eindpunt: De wandeling eindigt in Slenaken bij bushalte Slenaken Vallei. Terug
naar Mheer: bus 75 ri Maastricht.

Routebeschrijving
Traject 1: Van Mheer naar ’s-Gravenvoeren, 5,3 km
De Dorpsstraat in naar beneden. Na ca 300 m rechts de Steegstraat in; op de
hoek knp 38 van het Wandelnetwerk Voerstreek. Bij knp 38 ri knp 21, maar na
ca 500 m bij de zijweg schuin naar links (met rode en blauwe markering, voor
hek langs; negeer hoofdpad rechtdoor, ook met rode en blauwe markering maar
met routebordje naar knp 21). Volg pad tot asfaltweg (Koetsweg, grensweg met
België – zie grenspaal 23 links). Op de Koetsweg rechts naar knp 36, ca 0,2 km.
Dan van knp 36 via knp 39 (0,3 km) – 41 (0,8 km) - 40 (0,3 km) – 35 (1,2 km)
– 34 (0,3 km) - 22 (0,4 km) – 23 (0,1 km) naar knp 24 (0,1 km), centrum ‘sGravenvoeren.
Traject 2: van ’s-Gravenvoeren naar Sint-Martens-Voeren, 5,8 km
Van knp 24 via knp 28 (0,4 km) – 27 (0,6 km) – 29 (0,6 km) – 31 (0,1 km) – 29
(0,1 km) – 46 (1,5 km) – 47 (1,9 km) naar knp 91 (0,6 km).
Traject 3: van Sint-Martens-Voeren naar Slenaken, 8,2 km
Van knp 91 via knp 48 (0,3 km) – 54 (0,3 km) – 67 (1,7 km) – 66 (0,6 km) –
65 (1,3 km) – 74 (0,1 km) – 73 (0,6 km) – 72 (0,8 km) – 71 (0,3 km) naar knp
70 (1,4 km). Let op: kort na knp 54 gaat de route schuin naar rechts, een
onverhard pad op.
Bij knp 70 houdt het Wandelnetwerk Voeren op. Ga rechtdoor richting Slenaken
een onverhard pad in, Planckerweg (je loopt bij knp 70 Nederland weer binnen).
Het eerste pad links in (na ca 400 m; links een wei, rechts cultuurland). Volg dit
pad rechts-links, aan het eind op de asfaltweg rechts. Rechtdoor Slenaken in. Op
T-kruising met Dorpsstraat (bij hotel Berg en Dal) rechts. Na ca 80 m
Dorpsstraat volgen naar links; bushalte na ca 30 m. Totale afstand vanaf knp 70:
ca 0,8 km.

