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Omschrijving: Een route in een stille omgeving van Sint Geertruid via de Voerstreek 

naar Hoogcruts en weer terug. Mooie vergezichten. In de Voerstreek is 

het alsof de tijd stil heeft gestaan en terug in Nederland zie je dat er 

ook nog verdomd veel stille gebieden zijn. 

Afstand: Ongeveer 22 km 

Wegen:  On- half en verharde wegen met als gemeenschappelijke deler dat er 

overal weinig verkeer is. Over het algemeen goed begaanbaar, behalve 

na Mheer, dan kunnen er bij slecht weer modderige delen zijn maar is 

wel goed te doen.  

Startpunt: Eetcafe De Bosrand, Sint Geertruid, Moerslag 4. 

Eindpunt: Eetcafe De Bosrand, Sint Geertruid, Moerslag 4. 

 

1 Vanuit cafe of parkeerplaats links, langs de camping. 

2 Zijweg links, direct poortje door, doorlopen tot verharde weg. Hier  

 rechts tot landweg linkerzijde. 

3 Deze landweg links in en stukje verder eerste landweg rechts. 

4 Volg deze landweg. Je komt langs een grenspaal en uiteindelijk bij  

 een kruising met rechts boven op een heuveltje het ‘Trichterkruis’. 

5 Links de landweg in en volgen tot kruising. 

6 Bij kruising links en bij boom weer naar rechts en dan kom je in 

  ’s Gravenvoeren. 

7 Eerste straat links en dan weer rechts om op de doorgaande weg uit  

  te komen. 

8 Langs de Voer links, het dorp door. 

9 Als je het dorp bijna uit bent, links de weg in die ook naar kasteel  

 Altenbroeck gaat. 

10 Volg de doorgaande verharde weg tot de laatste huizen. 

11 De weg draait naar links en ga hier rechts de smallere weg in. 

12 Bij laatste huis links en deze verharde weg blijven volgen. 

13 Voorbij enkele huizen en een speelbos en later een ‘sjieker’ huis,  

 kom je wederom bij een kruising, hier links. 

14 Bij Y-splitsing rechts. 

15 Je komt in Ulvend, rechts aanhouden en even verder draait de weg  

 naar links en kom je bij een andere weg uit. Blijf de zelfde richting  

 volgen. 

16 Voor zendmast rechts en ook deze volgen. Je steekt een kruising  

 over met een boerderij aan de over-linkerzijde. Volgen tot een grote  

 weg. 

17 Bij grote weg links en enkele 10tallen meters verder is rechts een  

 landweg die je in slaat, vlak voor een huis. 

18 Einde weg links, de Maastrichterweg. Je komt dan bij het voormalig  

 klooster Hoogcruts uit dat ze aan het opknappen zijn. 



19 Links en even verder de kruising oversteken. 

20 Direct na de kruising heb je links een weg naar een boerderij. Neem  

 deze weg die naar beneden loopt en langs de boerderij gaat. 

21 Volg de weg, langs weien, een poel en dan draait de weg naar rechts  

 richting bosrand. Blijf dit wandelpad volgen. 

22 Weer kom je bij een doorgaande weg. Steek hier over, ga de  

 tegenovergelegen weg in. 

23 Enkele meters verder heb je links een landweg naar boven, deze  

 neem je. 

24 Volgen, je komt in Bergenhuizen uit. Verderop Rechts aanhouden. 

25 Je komt bij een 4wegen splitsing. Neem de landweg rechtdoor. 

26 De eerste huizen van Mheer kom je tegen, weg volgen tot onderaan  

 de doorgaande weg. 

27 Volg de doorgaande weg richting rechts. 

28 Enkele 10talle meters verder is links een straat, die ga je in. 

29 Einde van deze straat links de landweg op en volg deze landweg.  

 Links het bos aanhouden, later loop van je vanzelf in het bos.  

30 Als je naast het wandelpad ook weide tegenkomt dat ook als  

 wandelpad gebruikt wordt, kom je bij een dwarsweg uit. Hier rechts,  

 de rode route volgen. 

31 Niet de weg links, rechts door zodat je links een weide hebt en  

 rechts bos. 

32 Blijven volgen zodat je boven op het plateau komt met een boom en  

 een kruis en een bank. Hier links 

33 Verder de landweg naar rechts tot doorgaande weg. 

34 Bij doorgaande weg naar link tot de splitsing tussen Libeek,  

 Moerslag en richting Mesch. Hier rechtdoor de landweg op. 

35 Op de landweg rechts aanhouden en niet het pad door het bos  

 nemen maar de weg volgen. 

36 Onderaan rechts op en je ruikt de cappuccino van de Bosrand. 

 

 

 


