
1206. SLENAKEN 9,3 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling klimt u omhoog naar het Groote Bosch en via een 
mooi voetpaadje loopt u naar Heijenrath. Via veldwegen met mooie uitzichten daalt u af  naar de 
buurtschap Pesaken en dan loopt u door weilanden naar Hoeve Karsveld. Dan struint u geruime tijd door 
weilanden langs de Gulp, een schitterend stukje Zuid-Limburg, en opeens staat u voor het terras van ’t 
Brugske waar u de wandeling fijn kunt afsluiten.  Na 5 km staat een zitbank voor een pauze.  
 

 
 
Startpunt: Uitspanning Samen, Dorpstraat 2, Slenaken. Tel:043-4573209.   
Naast het restaurant is een ruime parkeerplaats.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,27 km  2.15 uur  104 m  159 m 

 

 
 

1206. SLENAKEN 9,3 km 
 
1. Met de rug naar de ingang van de grote 
parkeerplaats en rechts Uitspanning Samen 
steekt u de doorgaande weg over en loopt u bij 
wegwijzer, zitbank en wegkruis 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).  
 

(Even verder ziet u rechts beneden de grote 
carréhoeve Hees (1828) met het grote witte 
woonhuis. Het moet in de middeleeuwen een 
leengoed  zijn geweest. Naar alle waarschijnlijkheid 
is het huis van oorsprong een woontoren (donjon) 
geweest). 
 

Waar na 400 m het pad bij het links aan de 
doorgaande weg staand grote wegkruis type 
vliegermodel weer bij de voorrangsweg komt, 
steekt u deze voorzichtig over en gaat u bij 
verbodsbord schuin R (geel/zwart/Rode 
Kruisweg) de smalle steile asfaltweg omhoog met 
rechts het alleenstaande huis waarbij de Slenaker 
weersteen staat. Na 200 m passeert u bijna boven 
bij zitbank (prachtig uitzicht) de vakantiewoning  
“Zonneheuvel” en een Mariakapelletje aan boom  
20 meter verder tegenover breed ijzeren hek gaat 
u bij afsluitboom en zitbank L (geel/zwart) over 
het bospad. Negeer zijpaadjes links en blijf het 
bospad geruime tijd RD volgen. Na 700 m 
passeert een rechts gelegen weiland met groen 
ijzeren toegangshek. 100 meter verder gaat u aan 
de 4-sprong in de bosrand R (zwart) over het 
smalle pad. Vlak daarna gaat u R  en u passeert 
meteen twee draaihekjes (stegelkes). Blijf het 
pad, gelegen tussen afrasteringen, boven over 
het plateau van Eperheide, RD (groen/zwart) 

volgen. (Links bij boerderij ziet u een grote ronde 
mestsilo). Na 700 m gaat u aan de asfaltweg in de 
buurtschap Heijenrath, waar de hoogst gelegen 
hotels van Nederland staan, RD. Vlak daarna gaat 
u aan de 3-sprong L (zwart/groen) richting kapel 
met links een parkeerplaats. (Rechts ziet u een 
mooi lang vakwerkhuis). U passeert een 
picknickbank en waterput.  
 
(Deze oude gemetselde waterput (welput) is 116 m 
diep en kwam boven water bij het verwijderen van 
een oude asfaltlaag in 2017. De waterstand begint op 
een diepte van 50 meter. Op de put, die door de 
Stichting Instandhouding Landschapselementen op 
tafelhoogte is opgetrokken, ligt een glazen plaat).  
 
2. Aan de 5-sprong bij  Mariakapel gaat u RD 
(Landsraderweg) licht omlaag richting Gulpen.  
 
(De rijksmonumentale  Mariakapel is rond 1715 
gesticht. De kapel is gebouwd in barokstijl, hetgeen 
voor een kapel zeer zeldzaam is. Zie infobordje)).  
 

Na 300 m gaat u aan de 4-sprong bij wegkruis en 
hotel Gerardushoeve, waar in de zomer op de 
binnenplaats een leuk terras staat, bij 
verbodsbord L (geel) over de veldweg.  Na 600 m 
gaat u aan de T-splitsing bij zitbank L (rood/geel). 
Aan de 3-sprong gaat u R (blauw/geel/geel-rood) 
met even verder links van u de bosrand. (Hier 
heeft u prachtig uitzicht over het Gulpdal). Aan de 3-
sprong gaat u RD (blauw). Vlak daarna gaat u aan 
de Y-splitsing bij zitbank, een genietplekje,  R 
(blauw/rood/geel-rood).  
 

(Hier bij zitbank heeft u  weer schitterend uitzicht over 
het Gulpdal o.a. beneden op het naast de boerderij 
gelegen kasteeltje Karsveld (± 1900)).  
 

https://www.uitspanningsamen.nl/
tel:043-4573209


Negeer zijpaden en blijf de bosweg, die later een 
holle dalende weg wordt, 1,3 km RD volgen.  
 

(Na 600 m heeft u omlaag lopend bij weiland weer 
prachtig uitzicht. Na 900 m, meteen voorbij zitbank 
passeert u rechts het ongevalskruis van Petrus Debie 
uit Ingber, die hier op 24 mei 1896 met paard en 
wagen  verongelukte).  
 

Beneden bij de witte hoeve met muurkruis in de 
buurtschap Pesaken gaat u L 
(blauw/rood/zwart/groen) over de smalle 
asfaltweg.  
 

(Deze witte hoeve (no.19) met nog gedeelten uit de 
15e eeuw is “Hof Wachtendonck”. Ze was ooit in het 
bezit van de heren van het nabijgelegen kasteel 
Neubourg).  
 
3. Waar na 300 m de dalende smalle asfaltweg 
naar rechts buigt, gaat u via draaihekje (stegelke) 
RD over het pad langs de afrastering. Blijf nu het 
pad via stegelkes en een trappenpad RD door de 
weilanden volgen met een eindje verder rechts 
beneden van u de meanderende Gulp.   
 

(Aan de zijkant van de witte boerderij ziet u het 
waterrad van de voormalige Groenendaalsmolen 
(1953).  Rond 1312 was hier ook al een watermolen).  
 

Na 700 m gaat u aan de T-splitsing, meteen 
voorbij de mooie vakantievakwerkboerderij, L  de 
veldweg omhoog.  Na 50 m gaat u bij 
Mariakapelletje R (geel/rood) door het draaihekje 
en volg RD het pad door het weiland met links 
van u afrastering. Bij de monumentale 
carréboerderij  Karsveld (1819) loopt u RD 
(geel/rood) tussen de stallen door. Steek de 
asfaltweg over en volg het pad door de weilanden 
via draaihekjes RD (geel/rood) met links van u 
afrastering.  
 

(Hier aan de asfaltweg ziet u rechts links naast  de 
hoeve het kasteeltje Karsveld. Het huidige gebouw 
stamt uit omstreeks 1900 en is een in 
neorenaissancestijl gebouwd herenhuis met 
trapgevels. Het vorige kasteeltje dat hier stond is in 
1795 afgebrand. De fundamenten en het onderste 
deel van het huidige kasteel zijn restanten van een 
12e-eeuwse burcht).  
 
4. Na 400 m steekt u aan de T-splitsing R 
(rood/blauw) via houten brug de Gulp over. Na 25 
m gaat u aan de klinkerweg L (zwart/groen) via 
draaihekje over het pad  met links de bosrand en 

rechts afrastering van achtertuinen van woningen 
gelegen in de buurtschap Beutenaken.  (Dit is vlak 
voor de doorgaande weg en wegwijzer).  Even 
verder  steekt u via smal bruggetje de 
meanderende Gulp over en volg het bospad 
verder langs de Gulp. Na 100 m gaat u aan de 3-
sprong RD/L  (groen) en loop even verder het 
trapje omhoog en volg RD het brede stijgende 
graspad gelegen tussen afrasteringen van 
weiland. Voorbij weiland wordt het brede graspad 
een smaller stijgend pad. 
 

(Kijk aan het eind van volgend links gelegen eiland 
nog even achterom).   
 

Aan de 3-sprong gaat u R (geel) en volg het 
mooie pad met rechts de steilrand. Na 400 m gaat 
u aan de T-splitsing L (geel/zwart/groen) het 
bospad omhoog. Meteen daarna gaat u aan de 
volgende T-splitsing R (groen/zwart) het pad, dat 
later een hol dalend wordt, omlaag.  
 
5. Na 400 m  gaat u beneden, circa 30 m vóór de 
Gulp,  L (geel-rood/groen/zwart) door het 
draaihekje en volg het pad door het weiland met 
links een bosstrook en rechts (op afstand) de 
meanderende Gulp. Het pad buigt  links omhoog 
en volg dan het pad met rechts van u de 
bosstrook. Na deze bosstrook buigt het pad 
rechts (groen/zwart) omlaag en ga dan meteen L 
met rechts van u de Gulp. Bij wegwijzer, nauwe 
doorgang en bruggetje over de Gulp gaat u L 
door de nauwe doorgang en loop dan RD 
(zwart/geel-rood) richting Slenaken 0,6 km.  
 

(U steekt dus niet het bruggetje over. Rechts ziet aan 
de doorgaande weg de grote witte rijksmonumentale 
carréhoeve Broekhof (1799)).  
 

Blijf dit pad geruime tijd beneden en boven langs 
de meanderende Gulp en aftakking van de Gulp 
RD (zwart/geel-rood) volgen.  
 

(Even verder ziet u rechts aan de overkant van de 
Gulp  de voormalige watermolen van Slenaken, de 
Broekmolen genaamd (wit gebouw). Deze 
voormalige molen uit 1773 lag aan de molentak van 
de Gulp).   
 

Na 600 m loopt u bij de grote parkeerplaats in 
Slenaken RD (zwart/geel-rood) over het paadje 
met rechts van u weer de Gulp.  U komt rechts 
weer bij Uitspanning Samen, de sponsor van 
deze wandeling, waar u binnen of op het leuke 
voor of achterterras nog iets kunt eten of drinken. 
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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.   

 

 


