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Een wandeling die door het Onderste en Bovenste Bosch koers zet richting Voerstreek. In Teuven kunt u 
pauzeren bij café Modern of voorbij de kerk bij terras De Zotte Lambiek (Dagelijks open).  In Slenaken zijn 
ook 3 restaurants.  Deze wandeling met wat hellingen gaat door Belgie met prachtige vergezichten. 
 
Startadres: Auberge De Smockelaer,  Givelderweg 2, Heijenrath. 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,07 km  2.50 uur  114 m  255 m 

 
 

33. HEIJENRATH 12 km 
 

1. Met de rug naar de Auberge gaat u L 
(Givelderweg). Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
wegkruis loopt u RD. Vlak daarna aan de 
voorrangsweg gaat u R (blauw/zwart) richting 
Epen.  
 

(Even verder passeert u het herinneringskruis  van 
Mathieu Ubaghs, die hier bij een auto ongeluk om het 
leven kwam).  
 

Negeer zijweg links. Aan de 4-sprong bij ANWB 
wegwijzer, wegkruis en twee zitbanken gaat u R 
(blauw/geel-rood) over de grindweg met links van 
u parkeerplaatsen.  Aan de 3-sprong aan de 
bosrand gaat u L. Vlak daarna gaat u R (blauw). 
Negeer veldweg links. Aan de 4-sprong gaat u L 
(blauw) over het brede bospad. Negeer zijpaden 
en volg dit pad circa 800 m RD (blauw). Aan de 3-
sprong bij bosrand, groot weiland, zitbank en 
straatnaambord “Oosterberg” gaat u R 
(rood/blauw) omlaag langs de bosrand en 
weiland.  
 

(Hier heeft u bij zitbank prachtig uitzicht o.a. op 
steenbergen van voormalige steenkolenmijnen in de 
Duitse grensstreek (Alsdorf/Herzogenrath). 
 

Een eindje verder na de bocht naar rechts  passeert 
u rechts een zitbank waar u kunt uitrusten en 
genieten van het schitterende uitzicht).  
 

2. Na 300 m gaat u beneden aan de 3-sprong bij 
zitbank, wegwijzer  en krijtrots van Hermans 
(voormalige kalkgroeve/zie infobord) gaat u R/RD 
(blauw/geel) verder langs de bosrand en 
weilanden. Negeer bij draaihekje graspad links.  
 

(Voor u ziet u het kasteel Beusdael, waarvan het 
oudste gedeelte (de donjon) waarschijnlijk uit de 13e 
eeuw stamt,  in het Belgische plaatsje Sippenaeken). 
 

Aan de T-splitsing voorbij zitbank gaat u R 
(blauw)  langs de bosrand en groot weiland 
omhoog. Negeer alle zijpaden rechts omhoog .   
 

3. Aan de 3-sprong in de bosrand gaat u L omlaag 
verder langs de bosrand en weiland. (U verlaat 
hier de blauwe route).  Waar de veldweg links 
omlaag buigt, gaat u bij de zitbank met de tekst 
“Hans & Gonny 50 jaar getrouwd 6-10-2009” 
scherp R het bospaadje omhoog. 
 

4. Aan de 4-sprong gaat u R (geel-rood). Na 400 m 
gaat u aan de 3-sprong L (blauw) omhoog. 
Negeer zijweg rechts. Aan de 4-sprong gaat u R 
(rood-wit). Bij houten afsluitboom en grenspaal 
no. 14 loopt u RD. Volg het pad RD over het jonge 
bosperceel. Steek aan het eind van dit pad de 
grindweg over en loop RD (84) over het bospad. 

Even verder begint het pad te dalen en volg dan 
dit mooie holle pad omlaag. 
 

5. Bijna beneden aan de 3-sprong gaat R (85). 
 

(Als u hier even RD loopt, dan heeft u na de 
bladerenval mooi uitzicht op kasteel Sinnich).  
 

Blijf nu geruime tijd dit pad RD (85) volgen. U 
passeert twee draaihekjes.   
 

(Een eindje verder ziet u links tussen de bomen nog 
eens het kasteel).  
 

Bijna op het einde van dit pad heeft u bij zitbank 
bij groot weiland fraai uitzicht op o.a. de kerk in 
Teuven.  
 

(De monumentale neogotische Sint-Pieterskerk werd 
in 1871-1877 gebouwd nadat een brand de oude 
kerk in 1870 had verwoest).  
 

Negeer bij draaihekje zijpad rechts omhoog en 
loop RD. Aan de asfaltweg bij zitbank en 
afsluitboom gaat u L (85) omlaag. De weg buigt 
bij boomkruis naar links en even verder bij 
verkeersspiegel naar rechts. Beneden steekt u via 
de brug de 22 km lange Gulp, een zijbeek van de 
Geul,  over en loopt u Teuven binnen. Aan de 3-
sprong loopt u RD (85/Gieveldstraat) door Teuven 
omhoog. Na 400 m gaat u boven aan de 3-sprong 
bij wandelknooppunt (wkp) 85 en bij het 
voormalige gemeentehuis van Teuven en 
muurkruisje gaat u RD (86/Dorp) omhoog richting 
kerk.  
 

(Als u hier L gaat komt u meteen links bij café 
Modern, dat gehuisvest is in de voormalige 
dorpsschool en dat door de VRT (Belgische televisie) 
is uitgeroepen tot “Strafste café met het strafste 
interieur van Vlaanderen).  
 

Waar de doorgaande weg bij de Sint Pieters kerk 
en wkp 86 naar rechts buigt (88), negeert u zijweg 
/Mostert) links omhoog.  
 

(Even verder bij huisnr. 15 passeert u het sfeervolle 
tuinterras Lambiek waar u kunt pauzeren (Dagelijks 
geopend).  
 

Aan de grote kruising bij wegkruis gaat u RD (88).  
 

6. Aan de ruime 3-sprong bij wkp 88, wegkruis 
type vliegermodel in de buurt Nurop, waar de 
doorgaande weg naar rechts buigt, gaat u L 
(87/Plankerweg). Meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong bij wkp 87 R (70/rood/Nuroperveld) over 
de doodlopende asfaltweg.  
 

(Bij huisnr. 3 staat een vakwerk bakhuis 
(eind18e/begin 19e eeuw)) 
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Negeer zijweg links omhoog. De asfaltweg wordt 
een veldweg. Beneden bij grenspaal no. 18 loopt 
u Nederland weer binnen en volg het stijgende 
pad RD.  
Boven aan de 4-sprong bij wkp 70,veldkruis, 
wegwijzer en zitbank (prachtig uitzicht) gaat u R 
(rood/blauw) omlaag richting Slenaken. Negeer 
na 300 m graspad links omlaag. Beneden aan de 
T-splitsing bij wegkruis in Slenaken gaat u L 
(rood) omlaag.  
 

(U kunt hier  pauzeren bij brasserie hotel De Zevende 
heerlijkheid en hotel restaurant Klein Zwitserland, 
beiden zijn sponsor van deze wandelsite. Aan de 
achterkant van beide zaken  is een prachtig tuinterras 
met mooi uitzicht. Wandelaars zijn welkom. Zeker 
doen).  
 

Bijna beneden passeert de rijksmonumentale H. 
Remigiuskerk. 
 

(U kunt hier ook  via het kerkhof met de vele 
gietijzeren zwarte grafkruisen lopen en waaop een 
groot H. Hartbeeld staat. De huidige vorm van de 
kerk dateert uit 1793. Zie voor meer info infobordje 
naast de ingang van de kerk.. Op het kerkhof staat 
ook een oorlogs- bevrijdingsmonumentje). 
 

Aan de 3-sprong gaat u L.  
 

(Hier staat de  “kerkbron” met het kunstwerk “moeder 
en kind”. Zie voor meer info infobordje aan muur. Aan 
de kerk hangt hier  een groot muurkruis uit 1856).  
 

Meteen daarna aan de voorrangsweg bij ANWB 
wegwijzer en Mariakapelletje (1817) in muurnis 
van de tuinmuur van de hoger gelegen grote 
pastorie (18e eeuw)  gaat u R omlaag.  
 

(Even verder ziet u links boven bij bushalte een 
prieeltje dat in de tuin van de pastorie staat). 
 
Na 150 m steekt u beneden bij Uitspanning 
Samen de Gulp over en ga   nu meteen bij 
wegkruis, zitbank en wegwijzer  R 
(geel/rood/Waterstraat).  
 

(Hier zijn nog twee 2 horecagelegenheden waar u 
kunt pauzeren: restaurant De Boswachter en de 
route volgend even verder het rustig gelegen 
restaurant ’t Stegelke (met terras)).  
 

7. De smalle asfaltweg wordt bij de 
rijksmonumentale voormalige hoeve (huisnr. 2) 
uit de 18e eeuw een stijgend smal 
asfaltpad/voetpad, dat parallel loopt aan de hoger 
gelegen doorgaande weg (Loorberg).  Blijf nu het 
asfaltpad 1 km RD volgen. Negeer voorbij het 
links aan de doorgaande weg staand groot 
wegkruis type vliegermodel bij verbodsbord de 
smalle zijweg links omhoog en volg verder RD 
(rood) het asfaltpad.  
 

(Aan het pad staan verschillende zitbanken waar u 
mooi uitzicht heeft. Bijna boven bij zitbank, waar 
reling begint, heeft u mooi uitzicht op het beneden 
gelegen Slenaken).  
 

Aan het einde van het pad, waar de doorgaande 
weg naar links buigt, gaat u voorbij zitbank R met 
links van u een wegkruis. Loop nu RD  
(Flabberweg/rood/zwart) langs het trafohuisje 
horende bij gsm mast de smalle asfaltweg 
omhoog.  Boven aan de T-splitsing bij wegkruis 
gaat u R en u komt weer bij de Auberge, de 
sponsor van de wandeling,  waar u binnen of op 
het terras de wandeling kunt afsluiten met een 
hapje en drankje. 
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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.   

 


