117. SLENAKEN 6,3 km
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Een ideale wandeling met hellingen om even 1,5 uur te genieten van de natuur en dan een terrasje te
pakken in Slenaken. Als u deze wandeling loopt mag u de parkeerplaats van het hotel gebruiken mits er
plaats is. In het gehucht Giveld passeert u ijsboerderij Gelato.
Startpunt: Parkhotel Het Gulpdal, Dorpsstraat 40, Slenaken.
U kunt ook parkeren op de grote parkeerplaats ’t Brugske, Dorpstraat 2, Slenaken. Start dan bij punt 2.
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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.
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117. SLENAKEN 6,3 km
1. Vanaf de parkeerplaats achter het Parkhotel
loopt u links langs het tennisveld over het gazon
naar beneden. Loop via het trappenpad omlaag
en steek via het bruggetje de circa 22 km lange
Gulp, een zijbeek van de Geul, over. Neem nu het
smalle pad schuin R. Aan de T-splitsing gaat u R
over het brede pad. Loop nu RD en steek even
verder de grote parkeerplaats RD over met rechts
de
uitspanning
Welkom.
2. Steek de doorgaande weg over en loop bij
wegkruis,
zitbank
en
wegwijzer
RD
(geel/rood/Waterstraat) over de doodlopende
weg. Voorbij het restaurant ’t Stegelke en bij de
rijksmonumentale voormalige hoeve (huisnr. 2)
uit 18e eeuw wordt de asfaltweg een stijgend smal
asfaltpad/voetpad, dat parallel loopt aan de hoger
gelegen doorgaande weg (Loorberg). Blijf nu het
pad 1 km RD volgen.
(Even verder ziet u beneden rechts de grote
carréhoeve Hees (1828) met het grote witte
woonhuis).
Negeer na 400 m voorbij het links aan de
doorgaande weg staande grote wegkruis type
vliegermodel bij verbodsbord de smalle zijweg
links omhoog en volg verder RD (rood) het
asfaltpad.
(Bijna boven bij zitbank, waar reling begint, heeft u
mooi uitzicht op 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. Na 400 m gaat u aan de T-splitsing bij
wegkruis en de auberge De Smockelaer R
(Givelderweg/rood/blauw).
3. Blijf 1 km deze asfaltweg RD volgen.
(Een eind verder bij plaatsnaambord Teuven
(gemeente Voeren-Fouron) en bij oude stenen
grenspaal loopt u België binnen).
In het gehucht Gieveld passeert u de Gelatofarm.
(Hier kunt u op het terras heerlijk ambachtelijke
hoeve ijs krijgen. Geopend van Pasen t/m
herfstvakantie vanaf 13.00 uur. In het weekend vanaf
11.00 uur Dinsdag gesloten).
Let op! Na 150 m gaat u bij afsluitboom en
wandelknooppunt (wkp) 89 R (88) over het
bospad
(Een eind verder heeft u bij elektriciteitsdraden links
mooi uitzicht op het Belgische plaatsje Teuven o.a.

op de neogotische
Teuven).
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Aan de 3-sprong loopt u RD (88) verder omlaag
over het steeds maar mooier wordende pad.
4. Beneden vlak voor de Gulp gaat u R (88) het
trappenpad omhoog en ga boven links omlaag.
Steek beneden het bruggetje en volg het pad RD
met links van u de meanderende Gulp. Aan de
veldweg bij boomkruis gaat u L (88) en loop even
verder over het smalle pad langs de beek. Steek
bij zitbank de Gulp over en loop RD (I gen Treut)
de veldweg omhoog, die even verder bij
waterzuiveringsinstallatie Aquafin een stijgende
asfaltweg wordt. Boven aan de 3-sprong in het
buurtschap Nurop gaat u L (88) omhoog. Vlak
daarna aan de ruime 3-sprong bij wegkruis type
vliegermodel, picknickbank en wkp 88 gaat u R
(87/Plankerweg). Meteen daarna aan de 3-sprong
gaat u bij wkp 87 R (70/rood/Nuroperveld) oer de
doodlopende asfaltweg.
(Bij huisnr.3 passeert u een bijzonder muurkruis).
Negeer zijweg links omhoog De asfaltweg wordt
een veldweg. Beneden bij grenspaal no. 18 loopt
u Nederland weer binnen en volgt u het stijgende
pad RD. Boven aan de 4-sprong bij veldkruis,
wegwijzer, zitbank (prachtig uitzicht) en wkp 70
gaat u R (rood/blauw) omlaag richting Slenaken.
Negeer graspad links omlaag.
5. Beneden aan de T splitsing bij wegkruis in
Slenaken gaat u L (Grensweg) omlaag. Bijna
beneden passeert u de rijksmonumentale H.
Remigiuskerk.
(U kunt hier ook via het kerkhof met de vele
gietijzeren zwarte grafkruisen lopen 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 “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 de
tuinmuur van de hoger gelegen grote pastorie
(18e eeuw) gaat u RD (Dorpsstraat) omhoog.
Negeer tegenover voormalig gemeentehuis bij
muurkruisje zijweg links omhoog. U komt weer bij
het Parkhotel, de sponsor van de wandeling,
waar u op het achterterras of binnen nog iets
kunt eten en drinken.

