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Dit is een wandeling over en langs akkers, weilanden, bossen en over holle wegen met bijzondere mooie 
uitzichten over het dal van de Gulp. De route kent 2 pittige hellingen. In Beutenaken kunt u pauzeren bij ’t 
Koffiestulpke (aie voor openingstijden de website).  
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,92 km 2.05 uur 83 m 148 m 
 

Startadres: Beer en Eathoes A Gen Ing,  Provincialeweg 1,  Reijmerstok.  
(Tegenover het café is een grote parkeerplaats. Vanaf de parkeerplaats gaat u R naar het café). 
 

 
 

1. REIJMERSTOK 8,9 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u L richting 
Noorbeek-Slenaken. Meteen voorbij het café  gaat 
u L over de doodlopende veldweg/pad. Volg nu 
bijna de hele route de blauwe paaltjes.  200 m 
verder steekt u via twee klaphekken RD het 
weiland over.  
 

(U loopt hier over het Plateau van Margraten. Links 
bij boerderij ziet u een grote (zwarte) ronde mestsilo). 
 

Volg dan RD het dalende holle pad. Steek bij  
veldkruis en wegwijzer de veldweg/asfaltpad over 
en loop RD over de veldweg richting 
Beutenaken/Waterop, die u geruime tijd RD volgt 
met rondom weids uitzicht. Na bijna 1 km gaat u 
aan de T-splitsing bij zitbank en veldkruis  R de 
veldweg omhoog.  
 

2. Aan de 4-sprong gaat u RD met rondom mooi 
uitzicht. Negeer zijpaden. Na 900 m bijna beneden 
aan de T-splitsing bij veldkruis type vliegermodel 
gaat u L door de “bomenlaan” omlaag. Aan de 3-
sprong gaat u RD verder omlaag. Vlak daarna 
beneden bij de Heilig Hartkapel (zie infobordje) in 
de buurtschap Beutenaken gaat u L de 
doorgaande weg omlaag. (Loop rechts van de 
weg). Negeer zijwegen links.  
 

(Na 300 m, in de bocht naar rechts, passeert u rechts  
het mooie vakwerkhuis (nr. 56)  ’t Koffiestulpke waar 
u binnen of in de mooie  achtertuin kunt pauzeren).  
 

Na 400 m gaat bij wegwijzer R de klinkerweg  
omlaag. Steek via trap het bruggetje over. Negeer 
meteen zijpad links en loop dan RD over het 
smalle pad met rechts de 22 km lange Gulp, een 
zijbeek van de Geul.  Even verder verlaat u de 
Gulp en loop dan het mooie holle pad omhoog. 
250 m verder gaat u aan de Y-splitsing L het  
smalle holle pad omhoog. 
 

3. Na ruim 150 m gaat u boven aan de T-splitsing  
L de bosweg omhoog. Neger zijpaden en blijf de 
bosweg, die een eindje verder naar rechts buigt, 
RD omhoog volgen.  
 

(Bijna boven passeert u links een zitbank, een 
genietplekje met prachtig uitzicht over het Gulpdal).  
 

Na 300 m gaat u boven aan de bosrand aan de 3-
sprong, met links een ijzeren toegangshek  van 
weiland, RD over de veldweg. Aan de 3-sprong 
gaat u bij verbodsbordje L (geel-rood) omlaag.  
 

(Hier heeft u weer prachtig uitzicht over het Gulpdal).  
 

Negeer na 300 zijweg rechts. Meteen daarna aan 
de Y-splitsing bij zitbank gaat u R (geel-rood) 
over de licht dalende bosweg, die u geruime tijd 
RD volgt.  
 

(Een mooie pauzeplek met weer schitterend uitzicht 
over het Gulpdal o.a. beneden op het naast de 
boerderij gelegen kasteeltje Karsveld (± 1900)).  
 

Negeer zijpaden. 
 

(Na 500 m  heeft u bij weiland weer prachtig uitzicht 
met schuin rechts in de verte Wijlre/Gulpen en links 
beneden Euverem.  
 

Na 900 m, waar de holle dalende bos- veldweg 
begint, passeert u rechts het ongevalskruis van 
Petrus Debie uit Ingber, die hier op 24 mei 1896 met 
paard en wagen  verongelukte).  
 

4.  Na 1,3 km gaat u beneden bij de witte hoeve 
met muurkruis in de buurtschap Pesaken L de 
smalle asfaltweg omlaag.  
 

(Deze witte hoeve genaamd Hof Wachtendonck 
(no.19) met nog gedeelten uit de 15e eeuw en met 
rechts op de binnenplaats een klok aan de muur was 
ooit in het bezit van de heren van het nabijgelegen 
kasteel Neubourg.  
 

Rechts beneden ziet u hoeve/kasteel Groenendaal 
met een poortgebouw (1823) waarop een torentje 
staat. De Groenendaalsmolen, die u dadelijk ziet, 
was hier  een onderdeel van). 
 

Waar na 300 m de smalle asfaltweg naar rechts 
buigt, gaat u bij bordje Groenendaalsmolen via 
draaihekje (stegelke) RD het weiland in. Blijf nu 
het pad via stegelkes en na 400 m via een 
trappenpad RD door de weilanden volgen met 
een eindje verder rechts beneden van u de 
meanderende Gulp.  
 

(Aan de zijkant van de witte boerderij ziet u het 
waterrad (1891) van de voormalige 
Groenendaalsmolen, die in 1871, 1891 en 1953 is 
herbouwd. De molen hoorde bij hoeve/kasteel 
Groenendaal. Rond 1312 was hier ook al een 
watermolen).  
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Na 700 m, voorbij rij populieren met de 
beschermde maretakken/mistletoe, gaat u bij 
mooi  vakwerkhuisje R via klaphek over het 
grindpad en via  brug steekt u weer de Gulp over 
en loop dan RD de veldweg omhoog.  
 

5. Boven in de buurtschap Waterop steekt u bij 
wegkruis de doorgaande weg over en loop RD  de 
smalle doodlopende asfaltweg omhoog.  
 

(Meteen links passeert u een voormalig bakhuisje (‘t 
bakkes) waar broden en vlaaien in werden gebakken. 
I.v.m. brandgevaar stond het bakhuis altijd los van de 
hoeve/woning). 
 

50 m verder wordt de smalle asfaltweg een 
stijgende veldweg, die later een stijgende holle 
veldweg wordt. Na bijna 600 m gaat u boven aan 
de Y-splitsing R omlaag richting bos. 
 

(Hier heeft u rechts weer prachtig uitzicht over het vijf 
sterren landschap Zuid-Limburg).  
 

Negeer zijpaden en volg geruime tijd de eerst 
dalende en dan  stijgende veld-  bosweg RD.  
 

6. Na 800 m gaat u boven aan de 4-sprong bij 
dikke kastanjeboom, zitbank en veldkruis RD de 
smalle asfaltweg omlaag en u loopt Reijmerstok 
binnen.  
 

(Na 400 m, aan het einde van de straat, passeert u 
links) het 2 Michelin sterren restaurant Brut 172 van 
de gerenommeerde/ flamboyante topkok Hans van 
Wolde (voorheen sterren restaurant Beluga 
Maastricht)). Het restaurant is gehuisvest in een 
gerestaureerde en verbouwde voormalige 
carréhoeve. (nr. 143)). 
 

Aan de T-splitsing bij oude waterpomp en bij  
hoeve De Puthof (zie infobordje links van de poort) 
gaat u L omhoog langs het Mariabeeldje in 
muurnis (huisnr. 145). Boven aan de 
voorrangsweg komt u weer bij Beer en Eathoes A 
Gen Ing, de sponsor van deze wandeling, waar u 
binnen of op het terras (ook rechts van het café) 
nog iets kunt eten of drinken. 

 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 


