
 

 

1245. SLENAKEN 5,8 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

 
 
 

 
 

 
 

Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u eerst een leuk stukje door het Gulpdal 
en dan loopt u door het Grote Bos omhoog. Boven wandelt u langs en door het bos naar een mooi 
uitzichtpunt en dan loopt u via veldwegen naar Heijenrath waar u o.a. kunt pauzeren bij Gasterij de 
Zegelskoël en Auberge de Smockelaer, beiden met terras. Via pad met schitterend uitzicht loopt u omlaag  
naar Slenaken. Onderweg staan genoeg zitbanken. 
 
Startpunt: Parkeerplaats ’t Brugske, Dorpstraat 2, Slenaken. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

5,85 km  1.25 uur  87 m  101 m 

 
 

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. 
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1245. SLENAKEN 5,8 km 
 

1. Vanaf de grote parkeerplaats loopt u naar het  
bruggetje/uitspanning Samen en ga dan R over 
het grindpaadje met links de Gulp en rechts de 
grote parkeerplaats. Een eindje verder loopt u via 
nauwe doorgang een natuurgebied binnen. 
Negeer een eind verder bruggetje links en volg 
het pad dat even een stijgend pad wordt via breed 
draaihek RD (zwart) verder door het mooie 
Gulpdal. Let op! Waar boven het pad begint te 
dalen, gaat u 30 m verder schuin R het 
graspaadje omhoog.  
 

(Vindt u dit paadje niet, loop dan RD tot bij bruggetje 
en wegwijzer en ga dan R (groen) door het weiland 
omhoog).  
 

Boven loopt u RD (iets naar rechts) door het 
weiland/grote grasveld. Bij dwars graspad gaat u 
R het graspad omhoog richting bos/zitbank. 
 

(Hier ziet u links beneden de grote rijksmonumentale 
witte carréboerderij Broekhof (1799)).  
 

Loop aan de bosrand RD (groen) het bos in.  
 

(Hier staat rechts aan de bosrand een zitbank 
geschonken door  Jos, Jacques en Maarten, 
liefhebbers van het Limburgse Heuvelland. Een 
genietplekje met prachtig uitzicht). 
 

Meteen daarna aan de kruising in het bos loopt u 
RD (groen) het bospad omhoog. Aan de volgende 
kruising gaat u RD (groen) verder omhoog.    
 

2. Boven aan de kruising bij zitbank gaat u L 
(geel) langs de bosrand met meteen daarna  
rechts een groot weiland. Negeer bospad links 
omlaag.  (Rechts in het weiland ziet u bij boerderij 
een grote ronde mestsilo). Aan de T-splitsing 
voorbij afsluitboom gaat u R (geel-rood) over de 
veldweg.  Aan de 4-sprong, met links een graspad 
en waar rechts aan paal een Mariakapelletje 
hangt,  gaat u RD (geel/rood) over de veldweg 
met links een kersenhoogstamboomgaard. De 
veldweg buigt naar links en 15 m verder gaat u bij 
wegwijzer L (geel) het bospad omlaag richting 
Waterop. Na 50 m gaat u beneden aan de 4-
sprong R het bospad (even) omhoog langs het 
bordje van Staatsbosbeheer. Negeer zijpaden en 
blijf geruime tijd het licht dalende bospad RD 
volgen. Na 500 m gaat u aan de kruising R het 
bospad omhoog, evenwijdig aan de links gelegen 
veldweg.  
 

(Als u hier aan de kruising even RD loopt, dan heeft u 
aan de veldweg prachtig uitzicht).   
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw/rood/geel-
rood) de veldweg omhoog.  
 

(Hier heeft u scherp links weer schitterend uitzicht 
over het Gulpdal).   
 

3. Na 50 m (mooi uitzicht) gaat u aan de 3-sprong 
RD (rood/geel) over de licht stijgende veldweg. 
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R (geel) met 
rondom mooi uitzicht. (U loopt hier over het Plateau 
van Eperheide).  Na 600 m gaat u aan de kruising 
bij wegkruis R over de asfaltweg en u loopt 
Heijenrath binnen.  Aan de 5-sprong bij de met 
breuksteen gebouwde Mariakapel (1715/zie 
infobordje) gaat u RD (Kromsteeg/groen/zwart).  
U passeert meteen na de kapel 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). 
 

Aan de T-splitsing gaat u L en u passeert rechts 
een mooi lang vakwerkhuis. Steek de doorgaande 
weg over en loop bij muurkruis RD (Kromsteeg).  
De weg buigt naar links. Aan de doorgaande weg  
gaat u R (wit/rood/groen/zwart) over het 
klinkerpad. Vlak daarna voorbij Gasterij de 
Zegelskoël, een leuke pauzeplek,  volgt u RD 
(blauw) het grind- asfaltpad met links de  
doorgaande weg.  Aan de 3-sprong, waar de 
doorgaande weg bij ANWB-wegwijzer naar links 
buigt, gaat u R (Givelderweg/blauw/zwart) richting 
Teuven.   
 
4. Vlak daarna aan de 3-sprong bij wegkruis op 
sokkel en Auberge de Smockelaer, een fijne 
pauzeplek, gaat u R (Flabberweg/geel-rood) over 
de smalle asfaltweg, die bij bos een dalende weg 
wordt.  Beneden gaat u vlak vóór de doorgaande 
weg en bij wegkruis L (zwart/rood) het asfaltpad  
omlaag.  Volg nu bijna 1 km dit panoramische 
dalende pad RD, parallel aan de rechts boven op 
afstand gelegen doorgaande weg (Loorberg).  
 

(Langs het pad staan verschillende zitbanken van 
waar u mooi uitzicht heeft o.a. op het Remigiuskerkje 
(1793) in Slenaken.  
 

Bijna aan het eind van het pad ziet u beneden links 
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). 
 

Beneden in Slenaken bij de rijksmonumentale 
voormalige (huisnr. 2) boerderij uit 18e eeuw 
wordt het asfaltpad een asfaltweg en u passeert 
meteen rechts restaurant ’t Stegelke, een mooie 
plek met terras om de wandeling af te sluiten. 
Steek bij wegkruis de doorgaande weg over en u 
komt weer op de grote parkeerplaats. 


