ZomerKunst 2016
ZomerKunst Natuur route Voerstreek

(B)

Let op: Zomerkunst locaties zijn variabel open. Zie website voor openingstijden van
diverse locaties! De deelnemende horecalocaties zijn vrij en zonder enige verplichting
toegankelijk. Aanbevolen startplaats: Openbare parkeerplaats aan de overzijde van
Hotel The Kings Head Inn (B). Andere aanbevolen startplaatsen: openbare parkeerplaats
in ’S-Gravenvoeren aan de Boomstraat en openbare parkeerplaats Bauwerd in
Sint-Pieters-Voeren.
1. Startpunt: openbare parkeerplaats aan de overzijde van (Teuven-Dorp 66)
ZomerKunst locatie Hotel The Kings Head Inn /café Restaurant Bie de Buure
expositie van:
a.

Ingrid Briers: werken van katoen en wol

b. Sanne Verandert: schilderijen

TIP: 21 augustus 2016 Crea-markt op deze locatie!
2. Ga bij The Kings Head Inn, linksaf en na 50 meter rechtsaf Gieveldstraat.
3. Sla na 250 meter linksaf (Hoofdstraat) ZomerKunst locatie Hostellerie Hof de
Draeck (geen kunst, sponsor van ZomerKunst).
Vervolg uw weg en ga op de kruising rechtdoor (Varnstraat). Na ongeveer 1,4 km bij
T-splitsing rechtsaf (Provincialeweg/Planckweg). In De Planck eerste weg links
(richting Sint-Pieters-Voeren).
Autobestuurders zie verder bij nr 7.
4. Als fietser en wandelaar gaat u na 250 m eerste weg rechts (De Planck) naar Ulvend.
5. In Ulvend rechtdoor en bij de volgende splitsing houdt u links aan.
6. Deze weg (Kattenroth of Kattenrot) loopt over ongeveer 3 km hoog boven de
Voerstreek. Links is er uitzicht op Veurs en Sint-Pieters-Voeren en rechts is
Nederland en ligt Noorbeek in de diepte. De weg is erg smal, loopt door bosgebied en
door natuurreservaat Altembrouck. Aan het eind van de weg bevindt zich Vitchen,
het begin van ’s-Gravenvoeren. Aan het einde van de weg naar rechts en daarna links.
Aan het einde van die weg naar rechts. U bent in ’S-Gravenvoeren.
Zie verder bij nr. 8.

7. Als autobestuurder volgt u de weg, onder het viaduct door tot aan de kruising. Dan
rechtsaf richting Sint-Martens-Voeren. Deze weg volgen tot aan ’S-Gravenvoeren.
8. In het centrum van ’S-Gravenvoeren gaat u de eerste weg rechts vóór de kerk (Pley).
U komt nu bij de volgende locatie. ZomerKunst locatie Gasthof Blanckthys.
Expositie van: Chantalle Smeets, steen/brons/steengoed/hout.
Parkeren kan achter het hotel.
9. Vanaf de parkeerplaats links naar beneden en dan de eerste weg rechts. Na 150m
meter rechtsaf op de 1 Septemberstraat en na 30 meter rechtsaf naar (Kommel 1)
ZomerKunst locatie Hotel De Kommel: expositie van Marty Engelen met
pentekeningen.
10. Vanuit Hotel De Kommel gaat u terug de heuvel af, langs het gemeentehuis van
Voeren aan uw rechterhand en bij de T-kruising gaat u links richting de kerk.
Tegenover de kerk vindt u Toerisme Voerstreek het educatieve toeristisch centrum
van de Voerstreek. Zij verstrekken u graag informatie. (Pley 13) ZomerKunst locatie
Toerisme Voerstreek : exposoitie van Jetty van Campenhout: keramiek, buiten te
zien in de vensterbank.
11. Vervolg de weg richting St.-Martens-Voeren via het gehucht Schophem. Ongeveer
1,5 km verder ligt aan de linkerkant het kasteel van Ottegraven, grotendeels aan het
zicht onttrokken door de ervoor staande kasteelboerderij. Even verder ligt links het
politiebureau en dan bent u weer in Sint-Martens-Voeren. Door het dorp tot u onder
het spoorwegviaduct bent.
12. Hier rechtdoor (Knap) richting Cantharel en Commanderie.
13. Volg eerst de bordjes naar (Berg 17) ZomerKunst locatie Hostellerie De Cantarel:
expositie van Ingrid Briers, katoen en wol.
14. Vanuit Hostellerie De Cantarel linksaf (Veld) naar kasteel De Commanderie van SintPieters-Voeren. Bij de splitsing links aanhouden. Rechts bevinden zich het kasteel en
de viskwekerij. Aan het einde van de weg ziet u recht vooruit (St-Pietersstraat 15)
ZomerKunst Locatie Gasterij De Commanderie. Met werken van:
a. Kees van den Bosch, fotografie
b. Jean Erkens, beelden
Parkeren kan even naar links op parkeerterrein Bauwerd.
15. Vanuit dit punt gaat u rechtsaf, de weg naar boven volgend tot aan de T-splitsing,
waar u rechtsaf gaat. Langs een kapelletje (Krutzbergweg).

16. Op de volgende kruising rechtsaf, richting Veurs en Remersdaal. Veurs staat bekend
om zijn vakwerkhuizen. Een kleine wandeling of met de fiets is aan te bevelen.
Parkeer de eventuele auto bij het eerste weggetje rechts. Ga dit in. Sla steeds
linksaf, dan komt u vanzelf weer op de route terug. De afstand is ongeveer 800
meter en loopt door een prachtig rustig dorpsgebiedje.
17. Vervolg de weg richting Remersdaal. Links is een dal met tegen de bosrand kalkrijke
graslanden. Door speciale begrazing komen hier meer en meer verdwenen planten
terug. Hier en daar heeft men ook steenhopen/natte plaatsen voor amfibieën
(salamanders en padden) gemaakt. Vervolg de weg door het Rode Bos en bij de
volgende kruising rechtdoor oversteken naar Remersdaal.
18. Na de bushalte is er even verder een prachtige uitkijkplaats bij de ingang van een
weide. Geweldig uitzicht. De TV toren aan de horizon staat in Aken. Rechts daarvan
liggen Eifel en verder naar rechts De Hoge Venen. Vervolg de weg. Na ongeveer 1 km
staat rechts in het dorp een grote stenen poort. Een overblijfsel van kasteel
Remersdaal. Links ligt het kerkhof en u gaat ook linksaf (Born). Daarna rechts
aanhouden tot u na ongeveer 900 meter op een T-splitsing komt. Het huis links op de
hoek is (Graef 1) ZomerKunst locatie Slakkenkwekerij Remersdaal met buiten een
kunstwerk van Roland Menten: van composiet maakt hij op humoristische wijze
slakken, de kunst van het onthaasten.
19. Vervolg de weg richting de kerk, bij de kruising linksaf(Teuvenerweg). Na het
spoorwegviaduct links de weg vervolgen. In de bocht ziet u rechts het kasteel van
Obsinnich (Castel Notre Dame) veelal gebruikt als jeugdherberg voor groepen
scholieren.
20. Zo’n 800 meter verder volgt Sinnich. Links aanhouden. Aan de rechterkant, tussen al
het groen, ligt kasteel Sinnich, een voormalig klooster. Nu rechtdoor naar Teuven
waar tegenover ZomerKunst Locatie Hotel The Kings Head Inn de parkeerplaats
ligt, waar deze route begon.

