1195. SLENAKEN - REIJMERSTOK 11,4 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Mooie panorama’s, klaphekjes, weilanden, hellingbossen, vakwerkhuizen en twee goede horecazaken zijn
de ingrediënten voor deze heuvelachtige wandeling. U wandelt eerst even door Slenaken en dan struint u
geruime tijd door het prachtige Gulpdal over leuke paadjes langs de Gulp. Bij de buurtschap Waterop
verlaat u het dal en loopt u naar het Plateau van Margraten. Via bos- en veldwegen loopt u naar
Reijmerstok waar u kunt pauzeren bij eetcafé A Gen Ing. Via graspaadjes en veldwegen loopt u omlaag
naar de buurtschap Beutenaeken en dan loopt een boshelling omhoog. U struint dan een flink stuk door de
weilanden en via een veldweg loopt u omlaag naar Slenaken waar bij brasserie De Zevende Heerlijkheid. U
kunt ook starten in Reijmerstok, waar een grote parkeerplaats is, en dan pauzeren in Slenaken.

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

Zie voor actuele

Startadres: Beer- en Eathoes A Gen Ing, Provincialeweg 1, Reijmerstok. Start dan bij punt 5.
(Tegenover het café is een grote parkeerplaats).

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,42 km

2.55 uur

82 m

208 m

1195. SLENAKEN - REIJMERSTOK 11,4 km
1. Met uw rug naar De Zevende Heerlijkheid gaat
u R omlaag. Bijna beneden passeert u de
rijksmonumentale 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 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 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 R (geel/zwart/rood) omlaag. Na
150 m steekt u beneden de Gulp over. Ga nu
meteen bij wegkruis, zitbank en wegwijzer L
(zwart) het trapje omlaag en volg het pad met
links de Gulp en uitspanning Samen 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 (geel-rood) verder door het mooie
Gulpdal.
(Een eind verder ziet u beneden aan de Gulp links
(wit gebouw) de voormalige Broekmolen (18 e eeuw)).

2. 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. Het pad buigt schuin rechts omhoog en
loop dan 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 R (groen/zwart) het pad
omhoog dat een hol stijgend pad wordt. Waar het
pad na bijna 400 m steil rechts omhoog buigt,
gaat u L (groen/zwart/geel) het bospad omlaag.
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R (geel) over
het paadje met rechts de bosrand en links mooi
uitzicht. Volg geruime tijd het mooie pad langs en
door de bosrand met links een steile grashelling.
3. Na 400 m gaat u aan de T-splitsing L (groen)
het holle paadje omlaag met links afrastering.
Blijf het smalle paadje, dat een eindje verder een
breder pad wordt, RD volgen met bij weiland
prachtig uitzicht. Beneden aan de 3-sprong gaat
u R (groen/zwart) over het bospad met links de
meanderende Gulp en woningen in de
buurtschap Beutenaken. Via bruggetje steekt u
de Gulp weer over. Na draaihekje gaat u R
(blauw/rood) de klinkerweg omlaag.

Steek via bruggetje de Gulp over en ga dan
meteen na het bruggetje L (rood/geel) over het
(grind)pad gelegen tussen afrastering. Volg dan
het pad RD (geel/rood) via draaihekjes met rechts
afrastering door de weilanden richting witte
hoeve. Aan het eind bij de witte monumentale
carré Hoeve Karsveld steekt u de asfaltweg over
en loopt u RD (geel/rood) over het erf tussen de
schuren door.
(Links naast de boerderij staat het rijksmonumentale
kasteeltje Karsveld uit circa 1900).
4. Volg dan het pad RD via draaihekjes door het
weiland. Aan de veldweg bij Mariakapelletje gaat
u L omlaag. Aan de 3-sprong, met rechts het
mooie
vakantievakwerkhuis,
gaat
u
RD
(blauw/zwart). Via bruggetje steekt u weer de
Gulp over en loop RD de veldweg omhoog. Boven
in de buurtschap Waterop steekt u bij wegkruis
de doorgaande weg over en loop RD (blauw) de
doodlopende asfaltweg omhoog.
(Meteen links passeert u een voormalig bakhuisje (‘t
bakkes) waar broden en vlaaien in werden
gebakken).
De asfaltweg wordt een stijgende (holle) veldweg,
die u geruime tijd RD volgt. Na 500 m gaat u
boven aan de Y-splitsing R omlaag richting bos.
(Hier heeft u achteromkijkend weer prachtig uitzicht
over het vijf sterren landschap Zuid-Limburg).
Negeer zijpaden en blijf geruime tijd de eerst
dalende en dan stijgende veldweg/bospad RD
volgen. Na 800 m gaat u aan de 4-sprong bij dikke
kastanjeboom,
zitbank
en
wegkruis
RD
(rood/blauw) over de smalle asfaltweg en u loopt
Reijmerstok binnen.
(Na 400 m, aan het einde van de straat, passeert u
links het 2 Michelin sterren restaurant Brut 172 van
de gerenommeerde/ flamboyante topkok Hans van
Wolde (voorheen sterren restaurant Beluga
Maastricht)). Het restaurant is gehuisvest in een
gerestaureerde
en
verbouwde
voormalige
carréhoeve. (nr. 143)).
Aan de T-splitsing bij oude waterpomp, hoeve De
Puthof (zie infobordje links van de poort) gaat u L
de doorgaande weg omhoog. Boven aan de
voorrangsweg komt u bij eetcafé A Gen Ing, de
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op
het terras (zijkant) iets kunt eten of drinken. De
uitbater Casper verneemt graag wat u van de
wandeling vindt.
5. Met uw rug naar de ingang eetcafé A Gen Ing
gaat u L richting Noorbeek-Slenaken. Meteen
voorbij het café gaat u L (rood/geel/blauw) over
de veldweg/graspad. Een eindje steekt u via twee
klaphekjes het weiland RD over.
(Links ziet u een grote ronde mestsilo).
Volg dan RD het dalende holle graspad. Aan de
4-sprong bij veldkruis, veldweg, asfalt- fietspad
en wegwijzer gaat u RD (rood/blauw) richting
Beutenaken/Waterop. Volg nu bijna 1 km de
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veldweg. Aan de T-splitsing bij zitbank en
veldkruis gaat u R (rood/blauw) de veldweg
omhoog. Aan de kruising gaat u RD
(blauw/groen). (Hier heeft u mooie vergezichten). Na
400 buigt de veldweg links omlaag en heeft u
even verder mooi uitzicht over het Gulpdal. Bijna
beneden aan de T-splitsing bij veldkruis type
vliegermodel gaat u L (groen/blauw) verder
omlaag. Aan de 3-sprong gaat u R (zwart)
omhoog met links woningen in de buurtschap
Beutenaken. Aan de 4-sprong bij Mariakapelletje
en
de
uitstroom
van
regenwaterbuffer
Beutenaken gaat u RD (tweede weg van
links/blauw/zwart) en u passeert meteen links een
zitbank. Steek na 600 m
voorzichtig de
doorgaande weg over en loop RD de veldweg
gelegen tussen meidoornhagen omhoog.
(Bijna boven heeft aan de bosrand bij zitbank
achteromkijkend prachtig uitzicht over het Gulpdal).
6. Na 400 m, precies waar u uit het bos komt en
het bospad een veldweg wordt, gaat u bij de paal
met rode markering L via een overstapje over de
afrastering het weiland in.
(Indien dit voor u te moeilijk is, volg dan RD de
veldweg. Na 300 m gaat u aan de 3-sprong bij
boomkruisje L (blauw/geel-rood) over de veldweg die
een eindje verder een smal pad wordt. (U passeert
twee zitbanken met mooi uitzicht). Aan de smalle
asfaltweg u L omlaag. Ga dan verder **** in punt 7).
Loop RD (rood) door het weiland omlaag met
links de bosrand. Beneden voor meidoornhaag
gaat u R door het weiland en loop dan RD (rood)
door het weiland omhoog. (De paal met rode
markering staat midden in het weiland). Boven aan
de rechterzijde van de graft met bosstrook stapt u
bij afrastering via volgend overstapje het
volgende weiland binnen.
(Kijk hier nog even achterom en geniet van het
schitterende uitzicht).
Ga dan meteen L door het lange weiland. (U loopt
dus parallel aan de links gelegen graft/bosstrook/
afrastering). Na 300 m passeert u een ronde
drinkbak.
7. Vlak daarna aan het eind van het weiland gaat
u in de linker hoek via overstapje L de smalle
asfaltweg met mooi uitzicht omlaag. **** Aan de
3-sprong bij Annakapel (1850), waar achter een
zitbank staat (prachtig uitzicht), gaat u R (Kerkdel)
omlaag.
(Over het ontstaan van de kapel bestaat de volgende
legende. Op de plek van het huidige kapelletje zou in
een 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).

De smalle asfaltweg buigt bij woning links
omlaag. Na 50 m gaat u R (blauw) het (gras)pad
omlaag met rechts afrastering. Beneden maakt
het pad twee haakse bochten en wordt een
stijgend pad. Boven aan de T-splitsing gaat u L
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de (holle) veldweg, die in Slenaken een asfaltweg
wordt, omlaag. Aan de T-splitsing komt u bij De
Zevende Heerlijkheid met aan de achterzijde een
mooi panoramaterras, een schitterende plek!

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.

