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Deze wandeling gaat langs glooiende hellingen, holle paden, bossen, uitzichten over dalen en een mooie 
stuk langs de Gulp. Op het eind nog een stevige helling.  In Reijmerstok kunt u pauzeren bij  Beer en 
Eathoes A Gen Ing. 
 

 
 
Startadres: Brasserie De Zegelskoel, Heijenratherweg 22, Heijenrath.  
 
U kunt ook starten in Reijmerstok op de grote parkeerplaats (Reijmerstokkerdorpsstraat 169) tegenover  
café Beer en Eathoes A Gen Ing en dan pauzeren bij brasserie De Zegelskoel. Start dan bij punt 5. 
 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.dezegelskoel.nl/


  blz 2 van 3 

 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,65 km  3 uur  92 m  196 m 
 

 
 

35. HEIJENRATH 12,6 km 
 
1. Met de rug naar de brasserie gaat u L. Negeer 
zijweg links. Aan de 3-sprong bij ANWB-
wegwijzer gaat u RD (Vaarzegel). Aan de 
ongelijke 4-sprong bij Mariakapel loopt u RD 
(Grote Bosweg/geel/rood/ groen). 
 

(De rijksmonumentale Mariakapel uit circa 1715 is  
gebouwd in Barokstijl, hetgeen voor een kapel zeer 
zeldzaam is. Zie infobordje. Vlak achter de kapel 
staat bij picknickbank een waterput. Deze oude 
gemetselde waterput (welput) is 116 m diep en kwam 
boven water bij het verwijderen van een oude 
asfaltlaag in 2017. De waterstand begint op een 
diepte van 50 m. Op de put, die door de Stichting 
Instandhouding Landschapselementen op 
tafelhoogte is opgetrokken, ligt een glazen plaat).   
 

Meteen voorbij boerderij gaat u aan  de ongelijke 
4-sprong bij Mariakapelletje, hangend aan paal, R 
(geel/rood) over de veldweg. Negeer na 150 m bij 
wegwijzer zijpad links omlaag richting 
Waterop/Beutenaken 
    
2. Na  circa 500 m gaat u aan de T-splitsing voor 
weiland R (rood/blauw). Aan de 3-sprong gaat u L 
(blauw/geel). (Hier heeft u links prachtig uitzicht over 
het Gulpdal met o.a. beneden het kasteeltje Karsveld 
uit circa 1900). Negeer zijweg rechts. Aan de Y-
splitsing bij zitbank gaat u R (blauw/rood). Negeer 
zijweg rechts.  
 

(Even verder heeft u prachtig uitzicht met schuin 
rechts in de verte Gulpen. Even verder passeert u het 
ongevalskruis van Petrus Debie uit Ingber, die hier 
met paard en wagen in 1896 verongelukte).  
 

Beneden bij de witte hoeve in de buurtschap 
Pesaken gaat u L over de asfaltweg.  
 

(Deze witte hoeve (no.19) met nog gedeelten uit de 
15e eeuw is “Hof Wachtendonck”. Deze hoeve 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). 
 

De asfaltweg buigt naar rechts en u steekt een 
voormalige molentak van de Gulp over.  
 

(De witte boerderij links is de voormalige 
Groenendaalsmolen, die hoorde bij hoeve/kasteel 
Groenendaal. Rond 1312 was hier ook al een 
watermolen. Aan de zijkant van de witte boerderij is 
het waterrad (1891)te zien).  

 

Vervolgens steekt u de circa 22 km lange Gulp, 
een zijbeek van de Geul over.  
 

Meteen na de brug staat links de gedenksteen ter 
herinnering aan Marc uit Weert, die hier op 26 maart 
2000 op 15 jarige leeftijd  tijdens een wielerwedstrijd 
noodlottig ten val kwam).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (Slenakerweg). Na 50 
m gaat u bij wegwijzer R (rood/groen) het brede 
graspad omhoog  richting Reijmerstok.  
 

3. Boven steekt u via twee draaihekjes (stegelkes) 
het smalle gedeelte van het weiland over.  
 

(Rechts in de verte ziet u de 94 m hoge tv-zendmast 
in het Eyserbos).  
 

Volg nu het pad RD (rood) met rechts  het weiland 
en links de bosrand. Negeer draaihekje rechts en 
blijf het bospad RD (rood) volgen. Via stegelke 
komt u in een weiland, dat u RD (iets naar rechts) 
oversteekt. Via draaihekje verlaat u het weiland 
en loop de veldweg/graspad omhoog. 
 

4. Boven aan de 4-sprong bij infobord “Bos de 
Kamp” gaat u R (rood/blauw) de veldweg gelegen 
tussen hagen omhoog. Steek bij zitbank, 
kastanjeboom en wegkruis het asfaltpad 
(fietspad) en de asfaltweg RD (blauw/rood) over 
en u loopt Reijmerstok binnen.  
 

(Aan het einde van de straat passeert u links (nr. 
143) restaurant Brut 172 van top kok Hans van 
Wolde voormalig eigenaar/uitbater van het 2 Michelin 
sterren restaurant Beluga in Maastricht). 
 

Aan de T-splitsing bij oude waterpomp en bij  
hoeve De Puthof (zie infobordje links van de poort) 
gaat u L (geel/blauw/rood) langs de doorgaande 
weg omhoog.   
 

5. Aan de voorrangsweg bij Beer-Eathoes A gen 
Ing, een leuke pauzeplek,   gaat u L.  Meteen 
voorbij het café gaat u L (blauw/rood/geel) over 
de veldweg  met links van u het terras.  Een 
eindje steekt u via twee klaphekken het weiland 
RD over. (U loopt hier over het Plateau van 
Margraten).  Volg dan het graspad RD. Steek bij 
veldkruis en wegwijzer de veldweg/fietspad over 
en loop RD (rood/blauw) richting 
Beutenaken/Waterop. Negeer zijpaden en volg nu 
bijna 1 km de veldweg RD. Aan de T-splitsing bij 
zitbank en veldkruis gaat u R (blauw/rood). Aan 
de 4-sprong gaat u RD (blauw/groen).  
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(Hier op het plateau heeft u mooie vergezichten);  
Negeer zijpaden.  Bijna beneden aan de T-
splitsing bij veldkruis type vliegermodel gaat u L 
(blauw/groen) omlaag.  
 

6. Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw/zwart/groen) 
verder omlaag. Steek vlak daarna in de 
buurtschap Beutenaken de doorgaande weg over 
en loop bij H. Hartkapel (zie infobordje) RD (groen) 
via draaihekje het smalle pad, gelegen tussen 
haag en afrastering, omlaag.  Het pad buigt naar 
links en even verder steekt u via bruggetje de 
meanderende Gulp over. Meteen daarna gaat u 
aan de T-splitsing R (zwart/groen).  U passeert 
een klaphekje en volg het pad RD met rechts 
afrastering.  
 

(Een eindje verder passeert u de locatie van de 
voormalige cementfabriek Beutenaken. Zie 
infobordje).   
 

Loop een eind verder het trappenpad omhoog 
met rechts beneden de kabbelende Gulp en ga 
dan L het pad door het weiland omhoog. Aan de 
3-sprong in de bosrand gaat u RD 
(geel/zwart/groen) het bospad omhoog. Vlak 
daarna gaat u aan de T-splitsing R (groen/zwart/ 
rood) het pad, dat later een hol dalend wordt, 
omlaag. Negeer zijpaden. 
 

7. Na 400 m gaat u beneden, circa 30 m vóór de 
Gulp, L (geel-rood/groen/zwart) door het 
draaihekje en volg het pad door het weiland met 
links een bosstrook en rechts (op afstand) de 
meanderende Gulp. Het pad buigt  links omhoog 
en volg dan het pad met rechts van u de 
bosstrook. Na deze bosstrook buigt het pad 
rechts (groen/zwart) omlaag en ga dan meteen L 
met rechts van u de Gulp. Bij wegwijzer, nauwe 
doorgang en bruggetje over de Gulp gaat u L 
door de nauwe doorgang en loop dan RD 
(zwart/geel-rood) richting Slenaken 0,6 km.  
 

(U steekt dus niet het bruggetje over. Rechts ziet aan 
de asfaltweg de grote witte monumentale carréhoeve 
Broekhof (1799). Rechts van deze hoeve kunt u bij 
de Helenahoeve (1913) van Pasen t/m de 
herfstvakantie bij het ijskraampje heerlijk schepijs 
krijgen).  
 

Blijf dit pad geruime tijd beneden en boven langs 
de meanderende Gulp en aftakking van de Gulp 
RD (zwart/geel-rood) volgen.  

 

(Even verder ziet u (afhankelijk van jaargetijde)  
rechts aan de overkant van de Gulp  de voormalige 
watermolen van Slenaken, de Broekmolen genaamd 
(wit gebouw). Deze voormalige molen uit 1773 lag 
aan de molentak van de Gulp).   
 

Bij de grote parkeerplaats in Slenaken loopt u RD 
(zwart/geel-rood) over het pad met rechts van u 
weer de Gulp.  
 

8. Aan de doorgaande weg bij mergelbrug gaat u 
L. Loop nu meteen bij ingang van links gelegen  
grote parkeerplaats en bij mountainbike 
routebord Heuvelland RD (geel) het 
asfaltpad/voetpad  omhoog dat links van de 
doorgaande weg is gelegen.  Na 50 m bij bord 
“einde bebouwde kom Slenaken” gaat u L (geel) 
door klaphek en loop het brede (grind)pad door 
het weiland omhoog.  
 

(Als u hier even RD het asfaltpad omhoog loopt, dan 
komt bij zitbank, Mariagrot (1935) en het 
herinneringskruis aan de markante pastoor Leon 
Crombach, die van 1962  tot in 2007 pastoor van 
Slenaken was. De route volgend heeft u halverwege 
het weiland bij zitbank mooi uitzicht over het 
Gulpdal).  
 

Boven volgt u RD (geel) het smalle pad dat het 
Grote Bosch  inloopt en dan schuin links omhoog 
buigt en een hol stijgend bospad wordt. Aan de 4-
sprong gaat u RD verder omhoog. (U verlaat hier 
de gele route). Negeer zijpaden en blijf RD 
omhoog lopen.  
 

9. Na 250 m gaat u boven aan de 4-sprong in de 
bosrand, met links van u een zitbank, RD (groen) 
over het smalle pad. Vlak daarna passeert u twee 
draaihekjes. Blijf het smalle pad, gelegen tussen 
afrasteringen, boven over het plateau van 
Eperheide, RD (groen/zwart) volgen. Aan de 
asfaltweg in Heijenrath, waar de hoogst gelegen 
hotels van Nederland staan, gaat u RD. Vlak 
daarna gaat u aan de 3-sprong L (zwart/groen) 
richting kapel. (Rechts ziet u een mooi lang 
vakwerkhuis).Aan de ongelijke 4-sprong bij Maria 
kapel gaat u R (Vaarzegel). Aan de voorrangsweg 
bij ANWB wegwijzer loopt u RD. Negeer zijweg 
rechts. U komt weer bij de brasserie, de sponsor 
van deze wandeling waar u binnen of op het 
terras nog iets kunt eten en/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.   
 


