79. SLENAKEN 17,5 km

Een prachtige dagtocht van Slenaken naar Gulpen en terug. U loopt veelal over veldwegen en door
weilanden met mooie stukjes langs de Gulp. Hoewel u enkele hellingen op moet, is de wandeling
gemakkelijk te lopen. In Euverem kunt u pauzeren bij Gasthof Euverem en Cup & Vino met leuk terras. In
Gulpen kunt u bij café De Leeuw van Vlaanderen pauzeren.
Startpunt: Restaurant 't Stegelke, Waterstraat 7, Slenaken. U kunt parkeren op de grote parkeerplaats ’t
Brugske, Dorpstraat 2, Slenaken.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

17,49 km

4 uur

96 m

310 m

79. SLENAKEN 17,5 km
Met uw rug naar het restaurant gaat u R en steek
bij wegwijzer en wegkruis de doorgaande weg
over naar de grote parkeerplaats.
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u richting houten
bruggetje voor uitspanning Samen. Bij het
bruggetje gaat u R over het pad met links de Gulp
en rechts de grote parkeerplaats. Een eindje
verder loopt u via nauwe doorgang een
natuurgebied binnen en loop RD. Negeer
bruggetje links en volg het pad dat even verder
een stijgend pad wordt via breed draaihek RD
(zwart/geel-rood) verder door het mooie Gulpdal.
(Een eind verder ziet u (afhankelijk van jaargetijde)
beneden aan de Gulp links (wit gebouw) de
voormalige Broekmolen (18e eeuw)).
Na circa 500 m gaat u aan de 4-sprong bij houten
brug en wegwijzer door de nauwe doorgang en
ga dan R (groen/zwart/geel-rood) over het
graspad richting Beukenaken/Waterop met links
de meanderende Gulp, een zijbeek van de Geul.
(Hier ziet u links boven aan de doorgaande weg de
grote rijksmonumentale witte carréboerderij Broekhof
(1799)).
Het pad buigt schuin rechts omhoog en loop dan
verder RD met links een graft/bosstrook. Dan
buigt het pad schuin links omlaag en ga dan
meteen R (groen/zwart/geel-rood) met rechts de
volgende graft/bosstrook. Via draaihekje verlaat u
het weiland en ga dan R (groen/zwart) het pad,
dat een hol pad wordt, omhoog. Negeer zijpaden.
2. Let op! Waar het pad na bijna 400 m steil rechts
omhoog buigt, gaat u L (groen/zwart/geel) het
bospad omlaag. Negeer meteen zijpad rechts en
loop RD (zwart/groen) door het weiland omlaag.
Het pad buigt naar rechts. (Hier ziet u links
beneden de kabbelende Gulp). Loop het
trappenpad omlaag en loop RD door het weiland
met links van u afrastering.
(Een eindje verder passeert u rechts de voormalige
cement “fabriek” Beutenaken. Zie infobordje).

Via klaphek volgt u het pad RD. Aan de 3-sprong
vóór houten brug gaat u R (zwart) met links van u
de meanderende Gulp. Aan de T-splitsing gaat u
L (groen/zwart). U steekt nogmaals de Gulp over.
Na draaihekje gaat u R de klinkerweg omlaag en
steek via trappen het bruggetje over de Gulp
over. Na het bruggetje gaat u L (rood/geel) en
volg nu het pad RD (geel/rood) via draaihekjes
met rechts afrastering door de weilanden.
3. Loop bij de monumentale carré boerderij
Hoeve Karsveld RD (geel/rood) tussen de stallen
door.
(Links naast de boerderij staat het rijksmonumentale
kasteeltje Karsveld daterend uit circa 1900).
Volg het pad via draaihekjes RD door het weiland.
Aan de veldweg bij Mariakapelletje gaat u L. Aan
de 3-sprong gaat u R (blauw/zwart) langs het
vakantievakwerkhuisje. Blijf het pad via stegelkes
door de weilanden RD volgen.
(Bijna aan het eind van dit pad ziet u links aan de
zijkant van de witte boerderij het waterrad van de
voormalige Groenendaalsmolen (1953). Rond 1312
was hier ook al een watermolen).
4. Aan de smalle asfaltweg gaat u R
(blauw/groen/rood/ zwart) omhoog. Bij de witte
hoeve met muurkruis (no.19) loopt u de
buurtschap Pesaken binnen.
(Dit is Huis Wachtendonk en was vroeger een adellijk
huis van de heren van kasteel Neubourg in Gulpen).
Negeer meteen hierna veldweg rechts omhoog.
(Even verder passeert u links (nr. 26) het
monumentale mooie vakwerkhuis stammend uit de 1e
helft van de 19e eeuw).
Aan de kruising bij zitbank, trafohuisje. wegkruis,
vakwerkhuis met Mariabeeldje aan gevel gaat u L
(groen/blauw/wit). U steekt weer de Gulp over en
loopt de buurtschap Euverem binnen. Aan de Tsplitsing
bij
muurkruis
gaat
u
R
(blauw/rood/wit/geel).

(Na 100 m komt u bij Gasthof Euverem, een mooie
pauzeplek met terras. Elke dag open vanaf 9.00 uur).
Negeer meteen hierna bij wegkruis zijweg links
omhoog. Waar de asfaltweg naar links buigt, gaat
u bij wegwijzer en grote trafokast R (blauw) over
het smalle asfaltpad richting Gulpen.
(U kunt hier ook pauzeren bij Cup & Vino met terras
(200 m) Loop hier dan RD. Aan de 3-sprong bij
ANWB wegwijzer gaat u L richting Reijmerstok en u
komt meteen bij Cup & Vino waar u iets kunt eten en
drinken. Er is een leuk terras. Cup & Vino is dé
ontmoetingsplaats
van
de
echte
wijnkoffieliefhebber).
Negeer na 600 voorbij zitbank en bij wegwijzer
draaihekje rechts en loop RD over de grindweg
langs de kasteelmuur.
(Als u een eindje verder rechts de inrit inloopt naar de
kasteelhoeve, dan heeft u links mooi zicht op kasteel
Neubourg (nieuwe burcht). Het huidige kasteel is in
aanleg 14e eeuws, maar is in de huidige vorm
grotendeels 17e en 18e eeuws. De toren stamt uit
1640).
Aan de 3-sprong voor de ingang van het kasteel
loopt u RD (wit/zwart) door de prachtige brede
beukenlaan, die een eindje verder begint. Aan de
doorgaande weg Maastricht-Vaals gaat R
omlaag.
(Als u wilt pauzeren bij café De Leeuw van
Vlaanderen steek dan bij de verkeerslichten de
Rijksweg links over en loop RD de Ingbergracht in.
Na 100 m komt u bij het gezellige café met terras aan
het Kapelaan Pendersplein).
5.
Aan
de
verkeerslichten
gaat
u
R
(zwart/wit/grijs) door het ijzeren draaihek. Loop
nu L (wit) om de mooie vijver met de 18 fonteinen
heen. Vlak voor het einde van de vijver gaat u L
(wit/zwart) over het pad richting Pannekoeken
Molen. Na de houten brug gaat u L over de
parkeerplaats. Aan de klinkerweg gaat R
(wit/zwart/grijs) en u passeert het grootste
waterrad van Nederland.
(De oorspronkelijke Neubourgmolen deed van 1712
tot 1851 dienst als watermolen t.b.v. van een hier
gevestigde papierfabriek. Deze werd afgebroken en
in de plaats kwam een graanmolen (1853), ook wel
Molen van Roex genoemd. De molen wordt
tegenwoordig als pannenkoekenhuis geëxploiteerd,
het meel hiervoor wordt in de molen zelf gemalen. De
molen is dan ook nog regelmatig in bedrijf).
6. Aan de T-splitsing voor het subtropisch
zwembad Mosaqua gaat u R. Let op! Voor de
grote
parkeerplaats
gaat
u
R
(wit/blauw/zwart/rood/geel)
over
de
smalle
asfaltweg met rechts van u de molentak van de
Gulp.
(Als u even verder R de trap omlaag loopt, dan heeft
u bij zitbanken mooi uitzicht (na de bladerenval) op
kasteel Neubourg. Hier beneden bevindt zich ook de
aftakking van de molentak).

blz 3 van 4
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R
(zwart/wit/rood/geel-rood)
over
de
smalle
asfaltweg. (Rechts ligt de kasteeltuin van kasteel
Neuborg waarin prachtige bomen staan). Negeer na
800 m aan het einde van het rechts gelegen
kasteelpark en bij zitbanken en wegwijzer zijweg
rechts.
(Links ziet u hier een hoog talud, een overblijfsel van
de oude trambaan Maastricht - Vaals, die van april
1925 tot april 1938 operationeel was. De trambaan
liep hier in het Gulpdal over een 612 m lange en 22
m hoge brug die bestond uit een staalconstructie Zie
infobordje).
Aan de 3-sprong bij zitbank en volgende
wegwijzer gaat u L (groen/blauwrood) de veldweg
omhoog. Bijna boven neemt u het eerste pad R
(rood/groen). (Rechts heeft u mooi uitzicht over het
Gulpdal en de buurtschap Euverem). Aan de Tsplitsing bij veldkruis gaat u R (blauw/groen)
omlaag. Bij mooi vakwerkhuis nr. 78 met een H.
Hartbeeldje staand tussen twee takken wordt de
veldweg een dalende asfaltweg
7. Aan de kruising bij trafohuisje en mooie
vakwerkhuis gaat u L. U loopt weer door de
buurtschap Pesaken. Na huisnr. 17 en voor de
witte hoeve gaat u L (rood/blauw) de klinkerweg
omhoog, die een stijgende veldweg wordt.
(Na 400 m passeert u links het ongevalskruis van
Petrus Debie uit Ingber, die hier met paard en wagen
in 1896 verongelukte).
Negeer bij zitbank zijpaadje rechts en loop verder
RD omhoog.
(Kijk ook eens achterom en geniet van het mooie
uitzicht).
Negeer boven zijweg links. Aan de omgekeerde
Y-splitsing bij zitbank gaat u scherp R (geel/rood)
omlaag (10%).
(Beneden in het dal ziet u hoeve Karsveld en het
kasteeltje Karsveld).
Negeer bij Mariakapelletje zijpad links. Aan de 3sprong, met rechts van u een
mooi
vakwerkhuisje, loopt u RD (zwart/blauw) over het
smalle pad. Steek via het bruggetje de Gulp over
en loop RD.
8. Steek boven in de buurtschap Waterop bij
wegkruis de doorgaande weg over en loop RD
(blauw) de doodlopende asfaltweg omhoog.
(Meteen links passeert u een voormalig bakhuisje (‘t
bakkes) behorende bij de vakwerkboerderij).
De asfaltweg wordt een stijgende veldweg. Boven
aan de Y-splitsing gaat u L. Aan de 3-sprong bij
veldkruis en zitbank loopt u RD (blauw/rood). Aan
de 4-sprong gaat u RD (blauw/groen). De veldweg
buigt naar links. Beneden aan de T-splitsing bij
veldkruis, type vliegermodel, gaat u L
(groen/blauw) omlaag. Neem nu de eerste
veldweg R (zwart) omhoog.

Aan de 4-sprong bij Mariakapelletje en de
uitstroom van regenwaterbuffer Beutenaken gaat
u R (blauw). Volg nu bijna 700 m de stijgende
veldweg/graspad, die bij de bosrand een smal
pad wordt.
(Bij zitbank aan de bosrand heeft u achteromkijkend
mooi uitzicht).
Negeer twee draaihekjes en loop RD de veldweg,
die even verder gelegen is tussen twee
meidoornhagen, omhoog.
(Inmiddels kunt u hier ook L (is mooier en korter)
door het draaihekje gaan en loop dan RD door het
weiland omhoog met links de bosrand. Steek na de
bosrand het smalle gedeelte van het weiland RD over
en via stegelke loopt u het bosje in. Na bosje loopt u
RD met meteen links een wijnaard.
Na zitbank (prachtig uitzicht) en draaihekje steekt u
voorzichtig RD de steile doorgaande weg over en
loop het volgende trapje omhoog. Ga nu meteen L
het smalle pad omlaag met links de doorgaande weg.
Ga nu verder bij **** in dit punt).
Steek boven bij wegkruis de doorgaande weg
over en ga L over het smalle pad met links de
doorgaande weg. Negeer zijpaden.
(Na 100 m passeert u camping Welkom met het
mooie terras).
**** Aan het einde van het pad steekt u via
trappen weer de doorgaande weg over en ga dan
R het smalle pad omlaag met rechts de

blz 4 van 4
doorgaande weg. Negeer zijpaden. Beneden aan
de 3-sprong bij Mariakapel (1880/zie infobordje)
gaat u RD.
(Rechts kunt u hier in de zomermaanden heerlijk
schepijs krijgen bij de Helenahoeve).
9. Tegenover de rijksmonumentale grote witte
carréboerderij de Broekhof (1799/nr. 55) gaat u L
via draaihekje het weiland in.
U steekt via houten bruggetje de Gulp over en
loop bij nauwe doorgang en wegwijzer RD (groen)
de grashelling/weiland omhoog.
(Kijk voordat u boven het bos inloopt nog even
achterom en geniet van het uitzicht).
Aan de 4-sprong in het bos gaat u R (geel). Aan
de kruising gaat u R (geel) het holle pad omlaag
en loop even verder RD door het weiland omlaag
richting Slenaken. Na klaphek gaat u R het pad
langs de doorgaande weg omlaag.
(Bent u nog niet moe, ga dan hier even L het
asfaltpaadje omhoog en u komt bij de Mariagrot van
Slenaken).
U komt weer bij de parkeerplaats. Steek L de
doorgaande weg over en loop bij wegkruis RD
(Waterstraat) naar restaurant ’t Stegelke, de
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op
het leuke rustige terras nog iets kunt eten of
drinken.
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