's Gravenvoeren

De Voerstreek

www.wandelen.ssr.be

De Voerstreek
Praktische gegevens
LENGTE: 15 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 34 (1:50.000)
VERTREKPUNT: aan het plein van 's Gravenvoeren

De bossen van Voeren herbergen reeën en de laatste populatie everzwijnen van Vlaanderen. Vossen en dassen vinden in de
holle wegen uiterst geschikte biotopen. Natuurverenigingen kochten hier al vele hectaren grond op waar fauna en flora
beschermd wordt en waar een netwerk van recreatieve paden uitgebouwd wordt. Verschillende van deze paden worden
exclusief voor wandelaars aangelegd. In 's Gravenvoeren, waar onze wandeling vertrekt, is het bovendien gezellig toeven op
de terrasjes en in de gerestaureerde hoeven. We overschrijden even de Belgisch-Nederlandse grens en eventueel kan je de
tocht uitbreiden met een bezoek aan het gezellige Nederlandse dorp Mheer. Op deze wandeling volgen we zowel eeuwenoude
uitgesleten wegen als nieuwe paden die ons langs talrijke voetgangersdoorgangen brengen.
Beschrijving
Vertrek op het plein van 's Gravenvoeren. Ga naast Café der Pley de zijstraat Plein in en steek de Voer over. Draai
vervolgens aan het pleintje met kapel mee naar rechts. Even verder neem je niet rechtsaf de Snauwenberg maar ga je
rechtdoor in een weg die snel half verhard en hol wordt. De weg stijgt stevig en aan de Sint-Denijskapel kies je de stevig
verder stijgende rechterweg. Helemaal boven geniet je van een panorama en kies je haaks linksaf een graspad. Een pleintje
met wat bomen steek je over en je vervolgt langs een mooi hol pad. Een kilometer verder even rechtsaf en op het
kruispunt ga je rechtdoor in een onduidelijk pad langs de rand van een boomgaard. Dit pad draait verderop naar rechts en
loopt tussen bos en weide. Het pad daalt en waar er van links een weg en een pad komen, ga je rechtdoor.
Dit lange pad komt weer tussen bos (rechts) en weide (links) te lopen. Het draait uiteindelijk naar rechts en komt uit op een
kruispunt aan de rand van het Hoogbos. Ga hier even naar rechts, dan een weide door en volg dan de rand van dit bos over
een mooi pad. Dit pad komt uit op een bredere half verharde weg die je in dezelfde richting verder volgt. Je loopt nu op
Nederlands grondgebied. Aan een rustbank vertrekt links een trapjespad dat je eventueel kan volgen voor een halte in het
Nederlandse dorp Mheer, onze wandeling volgt echter nog even de brede weg en neemt verderop de eerste weg rechtsaf.
Deze komt voorbij natuurgebied Horstgrub. Op de topografische kaarten loopt deze weg dood maar op het terrein versmalt hij
tot pad dat door de velden loopt en uitkomt op de Koetsweg. Deze vormt hier de grens en je volgt hem even rechtsaf in de
richting van een grote hoeve. Bij het begin van het bos echter kies je links een smal pad. Dit daalt achtereenvolgens door
bos, veld en opnieuw bos en het komt uit op een berijdbare weg. Je gaat rechtsaf en je passeert achtereenvolgens de
ingangen van het kasteel Altembroek en van vakantieverblijf Molenhof.
Daar voorbij ga je linksaf door een voetgangersdoorgang (naast een doorgang voor dieren) en je loopt in dezelfde richting
door, van de ene doorgang naar de andere, tot je in de linkerbovenhoek de weide uit kan. Daar kom je op een pad terecht
dat je linksaf volgt. Op een driesprong volg je een brede weg naar rechts. Deze stijgt stevig, loopt het bos in en brengt je
helemaal boven op een kruispunt met rustbank en oproep tot verhoor. Rechtdoor de bosweg volgen maar nog voor deze naar
rechts draait neem je links een zeer smal pad. Dat daalt steeds steiler en komt uit in de vallei van de Voer. Rechtsaf.
Even voor een wad ga je rechts door een poortje. Dit nieuwe pad vervangt het oude oeverpad dat volledig weggesleten werd.
Enkele doorgangen verder kom je op een smal pad dat je weg van de Voer leidt. Aan een kruispunt bij een mooie hoeve ga je
rechtdoor. Bij een volgende splitsing neem je uiterst rechts, de meest stijgende weg. Deze klimt zeer stevig door het bos.
Boven kies je voor links en je loopt het bos uit. Waar de weg geasfalteerd wordt neem je rechts een grasweg en even verder
kan je weer naar links een weide in. Het gaat om dezelfde weide waar je daarstraks al door ging maar dit keer mag je ze
afdalen. Je houdt uiterst links en je komt na opnieuw enkele doorgangen beneden aan de Noorbeek die je over een brugje
oversteekt. Je volgt de beek naar links en gaat opnieuw een weide in. Langs een zoveelste voetgangersdoorgang verlaat je de
weide. Je steekt hier de verharde weg over en je gaat aan de overkant opnieuw een weide in. Je draait onmiddellijk langs de
afsluiting naar links en doorkruist dan de weide helemaal, op dezelfde hoogte blijvend. Op het einde klim je naar rechts langs
de afsluiting en verlaat je de weide langs de laatste doorgang. Het pad biedt hier een prachtig panorama, draait naar rechts
en brengt je opnieuw op de koetsweg die je linksaf volgt.
Aan een kruispunt met kruis, waar de Koetsweg geasfalteerd wordt, klauter je haaks rechtsaf de glibberige helling op. Boven
vind je een pad dat naar links draait en op de bosrand loopt. Het biedt je links prachtige uitzichten op de dorpskern van 's
Gravenvoeren en brengt je in de holle weg van in het begin van de wandeling.
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