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Tijdens deze heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling loopt u via een voetpad omhoog naar de 
rand van Heijenrade Via het Plateau van Heijenrade loopt u omlaag naar het Belgische plaatsje Teuven 
waar u iets kunt drinken. De terugweg loopt u een veldweg omhoog en dan wandelt u even door het 
Veursbos. Via weilanden bereikt u de buurtschap De Plank waar u kunt pauzeren bij Brasserie De 
Plankerhoeve en via een panoramische veldweg daalt u af naar De Zevende Heerlijkheid die aan de 
achterzijde een terras heeft met schitterend uitzicht.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,61 km  2.35 uur  125 m  216 m 

 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 
 

Startpunt:  De Zevende Heerlijkheid, Grensweg 9, Slenaken. Tel:043-4573259.  Zie voor actuele 
openingstijden de website www.zevendeheerlijkheid.nl 
 

 
 

1016. SLENAKEN 10,6 km 
 

Vanaf de parkeerplaats Dorpsstraat 26 gaat u L langs de doorgaande weg. Volg nu de doorgaande weg, die 
na 100 m bij ANWB wegwijzer links omlaag buigt.  Ga nu verder bij **** in punt 1.  
 
1. Met uw rug naar De Zevende Heerlijkheid gaat 
u R omlaag.  Bijna beneden passeert u de 
rijksmonumentale H. Remigiuskerk.  
 

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

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).  
 

Vlak 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 de Gulp over. Ga 
nu meteen bij wegkruis, zitbank en wegwijzer  R 
(Waterstraat/geel/rood) over de doodlopende 
weg.  
 

(Hier ligt links aan de overkant van de doorgaande 
weg een grote parkeerplaats).  
 

^^^^ De 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 na 350 m 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 bij 

verbodsbord R (Flabberweg) de smalle 
eenrichting asfaltweg omhoog met links een 
trafohuisje horende bij gsm mast.  Na bijna 400 m 
gaat u aan de T-splitsing bij wegkruis en  
Auberge De Smockelaar R (Givelderweg) over de 
smalle asfaltweg, die u geruime tijd RD volgt.  
 

(De auberge is gehuisvest is in de mooie 
gerestaureerde hoeve uit de 18e eeuw. De naam 
herinnert is aan de smokkelpraktijken, die hier in het 
grensgebied veelvuldig plaatvonden). 
 

Na 400 m bij plaatsnaambord Teuven, oude 
grensteen en camping Heivelland Oaze stenen 
grenspaal loopt u België binnen. Na bijna 600 m 
passeert u links Hoeve Gieveld  (1750). Meteen 
daarna passeert  u rechts Gelato Farm, waar 
heerlijk ambachtelijk hoeve ijs te krijgen is. 
(Pasen t/m herfstvakantie). 
.  
2. 150 m verder negeer u bij wandelknooppunt 
(wkp) 89 en afsluitboom zijpad rechts en loop RD  
R (83) verder  over de asfaltweg.  Meteen daarna 
gaat u bij zitbank en wegkruis L (83/blauw) de 
grindweg omlaag. Negeer meteen zijpad rechts 
omlaag en volg geruime tijd de grindweg RD door 
de bosrand. Na 550 m gaat u bij verzinkte stalen 
afsluitboom R over het brede bospad. (U verlaat 
hier de wandelmarkeringen). Vlak daarna buigt het 
bospad naar rechts.  Na circa 100 wordt het pad 
een dalend bospad waarvan het laatste gedeelte 
een dalend hol bospad is.  Beneden aan de T-
splitsing  bij draaihekje gaat u R (85) het smalle 
pad omlaag.  (Hier bij draaihekje heeft u weer 
prachtig uitzicht).  
 

3. 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 het 
voormalige gemeentehuis van Teuven en 
muurkruisje RD (86/Dorp) richting kerk.  
 

http://www.zevendeheerlijkheid.nl/
tel:043-4573259
http://www.zevendeheerlijkheid.nl/


(Als u hier L gaat, dan komt u na 100 m 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-Pieterskerk 
(1871-1877) en wkp 86 naar rechts buigt, gaat u L 
(73/Mostert) de doodlopende asfaltweg omhoog.  
 

(Als u hier de doorgaande weg RD volgt dan komt u  
beneden bij huisnr. 15 bij het sfeervolle tuinterras 
Lambiek waar u kunt pauzeren (dagelijks geopend).  
 

Aan de 3-sprong bij wegkruis en de Mostert 
Hoeve gaat u L (73/wit/rood) omhoog.   
 

(U kunt hier in het links staande houten huisje 
boerderijproducten zoals zelfgemaakte roomboter, 
geitenkaas  en verse melk via een automaat kopen) 
 

Meteen daarna bij de prachtige woning (18e eeuw) 
horend bij de hoeve wordt de asfaltweg een 
stijgende veldweg, die u geruime tijd RD volgt. Na 
300 m buigt de stijgende veldweg  rechts omhoog 
met rechts en een eindje verder rondom mooi 
uitzicht.   
 

(Na 600 m passeert u rechts een groot 
boerengolfterrein (groot weiland met 
hoogstambomen).  
 

Na 1 km, waar de veldweg inmiddels een smal 
stijgend pad is gewerden,  passeert u links aan 
de bosrand het infobord Veursbos-Roodbos-
Vossenaerde en 100 m verder wordt het pad een 
licht stijgend breed bospad.  
 

4. Steek na 500 m bij afsluitboom de doorgaande 
weg over en loop RD (73/wit-rood) door het 
Veursbos over het pad, dat gelegen is tussen 
houten afrasteringspalen (zonder afrastering). 
Voorbij afsluitboom gaat u L (73) over de smalle 
asfaltweg. Voorbij ’t Voerboertje (huisnr. 2/ijs 
automaat) gaat u bij wkp 73 R (72) over het (gras) 
pad met rechts de woning.   
 

(Als u hier bij wkp 73 RD loopt, dan heeft u na 25 m 
nabij zitbank achter het aardig wit optrekje prachtige 
uitzicht over het Veursdal).  
 

Loop dan RD over het (gras) pad gelegen tussen 
akkers. 
 

(Na 200 m ziet u rechts in de verte de 133 m hoge tv-
toren in het Aachemer Wald). 
 

Na 300 m loopt via klaphekje het weiland in dat u 
schuin L (72) oversteek. Bij draaihekje  verlaat u 
het weiland en volgt u RD (72) het 
graspad/veldweg met rechts afrastering weiland.  
Voorbij de Vlaamstalige basisschool Sint-Jozef 
gaat u aan de doorgaande weg bij wkp 72 in de 
buurtschap De Planck R (71). Negeer meteen bij 
muurkruis zijweg links.  
 

5. Aan de T-splitsing bij wkp 71 en het voormalig 
douanekantoor de Plank  (nr. 42) gaat u L 
(70/Schilberg) over de doorgaande weg.  
 

(Links passeert u Brasserie De Plankerhoeve, 
dinsdag en woensdag gesloten).   
 

Meteen  daarna bij grenspaal no.19 loopt u 
Nederland weer binnen en 100 m verder passeert 
u rechts wijndomein de Planck met de zuidelijkst 
gelegen wijngaard van Nederland.  
 

(Onder het wijndomein (nr. 25) ligt een 400 m² kelder 
waar de wijn gemaakt en opgeslagen wordt).  
 

Meteen daarna gaat u bij es en wegkruis R 
(70/Planckerweg) de veldweg omlaag met rechts  
achter de  haag een  grote wijngaard. Volg nu 
geruime tijd RD de veldweg.    
 

(250 m verder  passeert een houten hek waaraan 
een infobordje hangt met meer info over het 
wijndomein.  
 

Na 700 m, einde laagstamboomgaard heeft u voor u  
mooi uitzicht over het Gulpdal. Voor u in de verte ziet 
u boven een hooggelegen hotel in de buurtschap 
Heijenrath, de plaats waar de hoogst gelegen hotels 
van Nederland staan. Beneden  ziet u voor u weer de 
kerk in Teuven).   
 

Aan de 4-sprong bij veldkruis, zitbank (prachtig 
uitzicht), wegwijzer en wkp 70 gaat u RD 
(blauw/rood/geel-rood) de veldweg omlaag 
richting Slenaken. Negeer na 300 m graspad links 
omlaag.  en loop RD (rood) verder de veldweg 
omlaag. Beneden aan de T-splitsing komt u weer 
bij de ingang van De Zevende Heerlijkheid, de 
sponsor van de wandeling. Aan de achterzijde is 
een terras waar u  schitterend uitzicht heeft!   

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.   


