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Deze grenswandeling met mooie uitzichten gaat omlaag naar de buurtschap Nurop en dan omhoog en 
omlaag naar Slenaken, dat gelegen is in het schitterende Gulpdal. Vanuit Slenaken loopt u omhoog naar de 
gehuchten Schilberg en Ulvend. In Slenaken kunt u pauzeren bij o.a. brasserie De Zevende Heerlijkheid. 
hotel Klein Zwitserland en café restaurant Berg en Dal. In de buurtschap Schilberg kunt u pauzeren bij 
eetcafé De Plank met eveneens een mooi achterterras.. Allen sponsor van de wandelsite.  Aan het eind is 
een fijn terras bij Brasserie De Plankerhoeve. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startpunt: Brasserie De Plankerhoeve,  De Plank 48 (N648),  De Plank – Voeren.  Geopend: Dagelijks vanaf 
11.00 uur, dinsdag en woensdag gesloten. Tel: 0032-43813680.  MOMENTEEL GESLOTEN. 
Parkeer op de rechts van de brasserie gelegen parkeerplaats. 
 
U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats, Dorpsstraat 2, Slenaken. Vanaf de parkeerplaats gaat u R 
de doorgaande weg omhoog. Na bijna 200 m volgt u bij ANWB-wegwijzer de doorgaande weg, die naar 
rechts (Dorpsstraat) buigt.  Ga nu verder bij **** in punt 2.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,59 km  2.15 uur  95 m  118 m 

 
 

52. DE PLANK 9,6 km 
 

1. Met uw rug naar de brasserie gaat u R. Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij het voormalig 
douanekantoor (huisnr. 42) en wandelknooppunt 
(wkp) 71 gaat u RD. Meteen daarna gaat u L  
(Plankerweg/87/fietsroute 428). De asfaltweg 
wordt een dalende weg.  
 

(Een eind verder heeft u mooi uitzicht over het 
Gulpdal en op o.a. de Sint-Pieterskerk (1877) in 
Teuven).  
 

Negeer veldweg links. Beneden in de buurtschap 
Nurop gaat u aan de 3-sprong bij wkp 87 L 
(70/rood/ Nuroperveld) over de doodlopende weg.  
 

(Bij huisnr.3 passeert u een vakwerkbakhuis 
(eind18e/begin 19e eeuw) waar vroeger broden en 
vlaaien in werden gebakken). .  
 

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.  
 

2. 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 gaat u L (Grensweg) 
omlaag.  
 

(Hier ligt hotel Klein Zwitserland, sponsor van d  e 
wandelsite, met aan de achterkant een bijzonder 
mooi terras met  mooi uitzicht. Hier ligt ook brasserie 
De Zevende Heerlijkheid met ook een mooi 
achterterras. Wandelaars zijn welkom).  
 

Bijna beneden passeert u het rijksmonumentale 
Remigiuskerkje. 
 

(U kunt hier ook  via het kerkhof met de vele 
gietijzeren zwarte grafkruisen en waarop een groot H. 
hartbeeld staat,  lopen. 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 de tuinmuur van de hoger gelegen grote 
pastorie (18e eeuw) gaat u RD (Dorpsstraat) 
omhoog.. **** Bij muurkruis en restaurant café 
Berg en Dal, een leuke pauzeplek met terras, gaat 
u L (Schilbergerweg) de smalle asfaltweg 
omhoog.    
 

3. Aan de Y-splitsing gaat u R de holle weg verder 
omhoog. Aan de omgekeerde Y-splitsing bij 
zitbank (uitpufplek achter de kapel) en de 
Annakapel uit 1850 (zie infobordje) gaat u RD 
verder omhoog.  
 

(Over het ontstaan van de kapel bestaat de volgende  
legende. Op de plek van het huidige kapelletje zou in 
een grijs ver verleden reeds een wegkruis hebben 
gestaan. Tijdens een verwoestende pestepidemie 
trokken de inwoners van Slenaken in processie van 
het Remigiuskerkje biddend richting het kruis. 
Eenmaal bij het kruis aangekomen en men een 
gezamenlijk gebed begon, zagen de gelovigen een 
wolk opstijgen uit het dal van Slenaken. Bij 
terugkomst bleek de pest geweken te zijn en als dank 
werd van het wegkruis een kapel gemaakt, gewijd 
aan de Heilige Anna, moeder van Maria).  
 

Bijna boven gaat u R (blauw/geel-rood) de trapjes 
omhoog en volg het smalle pad langs het weiland 
en haag.  
 

(Bij twee zitbanken, genietplekjes,  heeft mooi uitzicht 
o.a. over het Gulpdal).  
 

https://www.deplankerhoeve.be/
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Aan de T-splitsing bij boomkruisje gaat u L 
(blauw) over de licht stijgende veldweg. Aan de 
smalle asfaltweg gaat u R (blauw/geel-rood). Aan 
de 3-sprong bij wegkruis en boomkruis gaat u L 
(Biesweg/zwart).   Steek de voorrangsweg over en 
ga L het fietspad omhoog.  Na bijna 100 m gaat u 
R (zwart) over de smalle asfaltweg, die een 
dalende weg wordt.   
 

(U passeert hier eetcafé De Planck. Als u aan het 
einde van de linksgelegen parkeerplaats L gaat,  dan 
komt u op het achterterras waar u mooi uitzicht heeft.  
Trouwens binnen heeft u ook mooi uitzicht. Een 
mooie pauzeplek). 
 

4. Beneden aan de 3-sprong bij zitbank en 
wegkruis gaat u L over de veldweg, die een eind 
verder een smal pad wordt en vervolgens weer 
een veldweg wordt. Aan de voorrangsweg gaat u  
R.  Aan de 4-sprong bij  grenspaal no. 20 met 
jaartal 1843 en muurkruis gaat u R (68) over de 
smalle asfaltweg.  
 

(Als u hier 30 m RD over de voorrangsweg loopt, dan 
komt u links bij het kruis ter herinnering aan de 29 
jarige Alfons Detry, het eerste burgerlijk slachtoffer bij 
de bevrijding van Nederland  op 12 sept. 1944., 
Tijdens het verwijderen van Duitse wegversperringen 
op deze plek aan de doorgaande weg kwam hij om 
het leven tijdens een enorme ontploffing. Twee 
anderen raakten zwaar gewond. Niemand van hen 

wist dat in de barricades explosieven op scherp 
stonden. Hij woonde hier in het witte huis).  
 

Negeer zijwegen en volg deze smalle asfaltweg 
1,2 km RD met links van u Belgisch grondgebied 
en rechts Nederlands grondgebied. Aan de 
ongelijke 4-sprong in de buurtschap Ulvend  gaat 
u bij grenspaal no. 21,  Mariakapelletje, muurkruis 
en wkp 68 L (67).  
 

(Het rechter  gedeelte van dit gehucht ligt op 
Nederlands grondgebied. De route verder volgend 
heeft u even verder rechts prachtig uitzicht) 
5. Aan de Y-splitsing gaat u R (67) over de 
verharde weg, die voorbij boerderij een 
veldweg/graspad wordt. Negeer inrit naar 
melkveebedrijf en loop RD (67) over de asfaltweg.  
 

6. Aan de 4-sprong in het gehucht Eiken bij 
zitbank, wegkruis en de met silex (vuursteen) 
gebouwde woning met boven Mariabeeldje een 
ingemetseld heksenkruis gaat u L (72). Negeer 
zijpad rechts en bij de met breuksteen gebouwde 
hoeve (nr. 114) loopt u de buurtschap De Plank 
binnen. Aan de doorgaande weg gaat L (72) 
omhoog. Negeer bij wkp 72 doodlopende weg 
rechts en loop RD (71) verder omhoog. Negeer 
meteen daarna bij muurkruis zijweg links.  Aan de 
T-splitsing bij voormalige douanekantoor de 
Plank (huisnr. 42) gaat u L en u komt meteen 
weer bij de brasserie, de sponsor van deze 
wandeling, waar u 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.   

 

 


