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INTERNETWANDELEN in Zuid-Limburg
In UITwandelen gaat Scala
op zoek naar mooie en
verrassende wandelroutes
in binnen- en buitenland.
Vandaag in het Gulpdal met
Jos Wlazlo uit Eijsden.

door Wiel Beijer

I n 2003 plaatst Jos Wlazlo uit
Eijsden de eerste wandelroute
op zijn wandelwebsite
www.wandelgidszuidlim-
burg.com. Deze week is num-

mer 250 toegevoegd: een wande-
ling over de Mechelse heide in Bel-
gisch-Limburg. Aanvankelijk willen
we nummer 250 gaan lopen, maar
aangezien de heide in deze tijd van
het jaar niet op zijn mooist is, be-
sluiten we terug te gaan naar het
prille begin. Nummer één: de blau-
we paaltjesroute bij Reijmerstok.
Toeval of niet, deze route heeft UIT-
wandelen ook in 2003 gedaan,
maar dan in omgekeerde richting.
Linksom of rechtsom
voert deze paaltjes-
route de wandelaar
vanuit Reijmerstok
heuvel op en heuvel
af door het prachtige
Gulpdal. Wie zoals
het duo Wandelgids
en UITwandelen de
route na enkele natte
novemberdagen
loopt, moet rekening
houden met op zijn
tijd vette modderpar-
tijen. Je kunt er in uit-
glijden of tot aan de
enkels in wegzakken,
maar dat hoort er ge-
woon bij in lössland
Zuid-Limburg. Wan-
delgenoot Jos Wlazlo
is geen beroepswan-
delaar. De website le-
vert wel wat geld op,
maar bij lange niet ge-
noeg om van te le-
ven. Van beroep is hij
toetsenist. Hij speelt
bij de band
What-ever. Als hij
geen muziek maakt,
wandelt de 51-jarige
inwoner van Eijsden, zoon van een
Poolse vader, ook graag. In de regio
of verder weg. Met name in Schot-
land en Oostenrijk.
„Met wandelen ben ik een jaar of
tien geleden begonnen. Rond mijn
veertigste wilde ik er uit en van de
natuur gaan genieten. De website
heb ik vijf jaar later opgestart, om-
dat ik het leuk vond om een eigen
website te hebben. Ik ben begon-
nen met tien routes. Toen ik uit
het hele land reacties op die routes
kreeg, ben ik gaan uitbreiden. Eerst
tot twintig, daarna was honderd
een volgende mijlpaal en nu zit ik
al op 250. Ik heb ze allemaal zelf ge-
lopen. Veel tekst staat niet bij mijn
routes. Ik geef alleen kort informa-
tie over de te volgen route en plaats
er een duidelijk kaartje bij. Informa-
tie over bezienswaardigheden geef
ik niet. Behalve over de route vertel
ik iets over horeca langs de route
en overnachtingsmogelijkheden.
Op internet kun je gemakkelijker
dan in een boek de routes actualise-
ren. Als een wandelaar mij mailt
dat een route niet meer klopt, kan

ik hem meteen wijzigen. Bij een
wandelboek moet je wachten tot
de volgende druk.”
Als de fotograaf zijn plaatje van de
wandeljubilaris heeft geschoten,
gaan we over een modderig pad
langs de kale maïs- en bietenakkers
nabij Reijmerstok. Een al even

modderige afdaling voert ons naar
Beutenaken in het Gulpdal. Onder-
weg ontmoeten we een groep goed-
gemutste wandelaars uit Melick, be-
zig aan route 100 van de wandelrou-
tewebsite van Jos. Dat is een 19 kilo-
meter lange route vanuit Slenaken.
Ook de Midden-Limburgers genie-
ten ondanks de zompige onder-
grond. Via een holle weg bereiken
we Beutenaken. We stampen zo
goed en zo kwaad als het gaat de
plakkende vette klei van onze
schoenen en staan even stil bij de
goed onderhouden in 1929 gebouw-
de Heilig Hartkapel. Dan wandelen
we een stukje langs de weg Slena-
ken-Euverem om vervolgens de
Gulp over te steken en aan een ste-
vige klim te beginnen. Via een
smal en soms moeilijk begaanbaar
pad omhoog. Gelukkig hebben we
geen last van afdalende mountain-
bikers, die hier regelmatig wande-
laars de stuipen op het lijf jagen.
„De maandag is mijn wandeldag”,
zegt Jos Wlazlo. „Dan ga ik nieuwe
routes lopen of oude routes contro-
leren. In het Heuvelland heb ik nu
alle routes wel zo’n beetje gehad.
Dus wandel ik vaker in het gebied
rond Schinveld en in het Belgische

grensgebied.” Vorig jaar is zijn web-
site 1,2 miljoen keer bekeken. Dit
jaar al 1,6 miljoen keer. „De piek is
altijd in oktober. Bijna het dubbele
van andere maanden. Oktober is
een echte wandelmaand. Het
meest gedownload is route 43 rond
Gangelt in Duitsland. Wie 25 euro
overmaakt kan alle 250 routes in
een keer downloaden. Dat is een
dubbeltje per route. Toch niet te
duur of wel? Omdat het aantal ad-
verteerders op mijn site gestaag
groeit, kom ik tegenwoordig uit de
kosten. Met wandelen en onder-
houd ben ik gemiddeld dertig uur
per week met de site bezig.”
We wandelen over het hooggele-
gen gebied tussen Heijenrath en Eu-
verem. Volgens de wandelkaart van
de VVV Zuid-Limburg lopen we
op een hoogte van zo'n 200 meter.
Vanaf de top gaat het eerst lang-
zaam en vervolgens iets steiler dal-
waarts. Terug naar het zo’n zeven-
tig meter lager gelegen dal van de
Gulp. We passeren het stenen weg-
kruis voor Petrus de Bie, die op de-
ze plek op 24 mei 1896 is veronge-
lukt. Het wegkruis ligt vol kiezelste-
nen, een gebruik dat we kennen
van grafstenen op Joodse begraaf-

plaatsen. Jos controleert onderweg
of zijn eerste route nog steeds
klopt. Dat is het geval. Bij Pesaken
mogen we een stukje over de ver-
harde weg lopen. Even later ver-
volgt de route via stjegelkes door
koeienweiden. De koeien staan op
stal, maar de vlaaien in de weiden
zijn nog vrij vers.
We lopen parallel aan het kronkelri-
viertje Gulp. Verderop over een
bruggetje en als we de weg Slena-
ken-Euverem voor de tweede keer
zijn overgestoken, beginnen we
aan twee stevige slotklimmen terug
naar Reijmerstok. Vergeet tijdens
de eerste klim niet af en toe achter-
om te kijken naar het Gulpdalpano-
rama dat ook in de winter fraai is
om te zien. Terug in het dorp ver-
heugen we ons op een glas Gerar-
dusbier, maar het zit ons niet mee.
Het café van de monumentale hoe-
ve Puthof is vandaag gesloten.

Zie ook www.wandelgidszuidlim-
burg.com en www.limburger.nl.
Reageren: w.beijer@mgl.nl

Kijk op www.limburger.nl voor
meer wandel- en fietsroutes.

Route
Afstand:
9 kilometer
Markering:
blauwe paal-
tjes
Start: Hoeve
Puthof
Reijmerstok
Moeilijk-
heidsgraad:
enkele pitti-
ge klimmen
en na regen-
dagen vrij veel modder Kaart: Heuvelland Oost of Heuveland West van
de VVV Zuid-Limburg
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Jos Wlazlo: „Maandag is mijn wandeldag.” foto Johannes Timmersmans
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