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Deze heuvelachtige wandeling begint met een prachtig stuk door de weilanden langs het Branderbosch.
Dan loopt u via veldwegen met prachtig uitzicht omlaag naar Slenaken waar genoeg horeca is om te
pauzeren. Na een schitterend stuk door weilanden langs de Gulp loopt u door het Groote Bos omhoog naar
het plateau van Eperheide. Dan loopt u via mooi bospad omlaag naar de buurtschap Beutenaeken. U
verlaat weer het Gulpdal en u loopt via een mooie holle veldweg omhoog naar het Plateau van Margraten.
Boven wandelt u over paadjes terug naar de camping met leuk terras. In de zomer/najaar kan op enkele
paadjes het gras soms hoog staan. U kunt ook starten in Slenaken en na bijna 6 km fijn pauzeren bij het
café van de camping. (Hele jaar open vanaf 10.00 uur).
GPS-afstand 9000 m, looptijd 2.20 uur en hoogteverschil 75 m.

blz 2 van 3

Startadres: Camping – terras Welkom, Hoogcruts 27, Hoogcruts – Slenaken. Tel:043-4571296.
Parkeerplaats van de camping mag u gebruiken. Meld even dat u de wandeling gaat lopen.
Startpunt: Parkeerplaats ’t Brugske, Dorpstraat 2, Slenaken . (Loop naar de Gulp/brasserie Samen en ga R
over het paadje met links de Gulp en rechts de grote parkeerplaats. Ga nu verder bij **** in punt 4. Na bijna 6 km
kunt u dan pauzeren bij de sponsor en het omhoog lopen heeft u dan bijna gehad).

1254 SLENAKEN - Hoogcruts 9 km
1. Vanaf de camping steekt u schuin links de
doorgaande weg over en loop bij kasseien L over
het pad parallel aan de links gelegen doorgaande
weg. Na 50 m gaat u R via draaihekje over het pad
langs de haag. (In de zomer kan hier hoog gras
staan). Na 250 m passeert u een wilduitkijkhut.
Meteen daarna gaat u bij paal, waarvan het
bovenste deel rood geverfd is, via overstapje
over de afrastering het weiland in. Ga dan meteen
boven in het weiland R en loop RD met even
verder rechts van u een akker en links een
bosstrook. Vlak daarna In het volgende weiland
gaat u meteen L door het weiland omlaag met
links de bosstrook. Aan de overzijde van het
weiland (precies in het midden) gaat u bij rood
gemarkeerde paal RD over het pad met rechts de
bosstrook en links een akker. (Op het pad kan in
de zomer hoog gras staan). Aan het eind van het
pad gaat u R. Meteen daarna gaat L de veldweg
omlaag.
(Let op! voordat u verder gaat, lees eerst
onderstaand cursiefblok).
Wilt u niet via overstapjes door weilanden struinen,
ga dan hier R over de veldweg met even verder bij
zitbank links mooi uitzicht. Aan de 3-sprong bij
boomkruisje gaat u 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 2).
2. Let op! Vlak vóór de bosrand gaat u bij paal
met rode markering R via overstapje over de
afrastering het weiland in. Loop RD door het
weiland omlaag met links de bosrand. Beneden
voor meidoornhaag gaat u R door het weiland en
loop dan RD door het weiland omhoog. (De paal
met rode markering staat midden in het weiland).
Boven aan de rechterzijde van de graft met
bosstrook en bij paal met rode markering stapt u
bij afrastering via volgend overstapje het
volgende weiland binnen.

(Kijk hier nog even achterom en geniet van het
schitterende uitzicht o.a. beneden op de voormalige
Broekmolen (18e eeuw/wit gebouw).
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. Vlak daarna aan het eind van
het weiland gaat u in de linker hoek via
overstapje L de smalle asfaltweg met prachtig
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 toen 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).
3. De weg buigt bij woning links omlaag. Na 50 m
gaat u R (blauw) het (gras)pad omlaag met rechts
afrastering. Beneden, waar u links mooi zicht
heeft op de kerk in Slenaken, maakt het pad twee
haakse bochten en wordt een stijgend pad.
Boven aan de T-splitsing gaat u L de (holle)
veldweg, die in Slenaken een asfaltweg wordt,
omlaag. Aan de T-splitsing bij hotel–brasserie De
Zevende Heerlijkheid gaat u L de asfaltweg
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 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 via brug de Gulp over.
4. Steek nu meteen na brug bij wegwijzer en
wegkruis de doorgaande weg over loop aan de
zijkant van de brug het trapje omlaag en volg RD
(zwart/geel-rood) 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.(u
loopt over twee bruggetjes ) Negeer bruggetje links
en volg het pad dat even een stijgend pad wordt
via breed draaihek RD (zwart/geel-rood) verder
door het mooie Gulpdal. Negeer zijpaden.
(Een eind verder ziet u (afhankelijk van jaargetijde)
links (wit gebouw) de voormalige Broekmolen (18e
eeuw)).
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
verder 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 dan R (groen/zwart) het pad,
dat een hol pad wordt, omhoog. Negeer zijpaden.
5. Na bijna 400 m buigt het pad naar rechts
(geel/geel-rood) en wordt een breed hol stijgend
pad. Negeer na 50 m bij dikke beuk zijpad links en
loop verder omhoog. 100 Meter verder gaat u aan
de 4-sprong bij zitbank, uitpufplek met mooi
uitzicht, RD verder omhoog.
(U heeft hier aan de 4-sprong mooi uitzicht op de
boven in de verte gelegen Camping Welkom).
100 meter verder, bijna boven, negeert u zijpad
links. 30 Meter verder gaat u aan de 3-sprong,
met rechts een afsluitboom, RD over de veldweg
gelegen tussen weilanden. (De grote ronde hoge
bak, die u bij de boerderij ziet, is een mestsilo). Aan
de 4-sprong bij Mariakapelletje hangend aan paal
gaat u schuin L (geel/rood) over de veldweg.
Negeer graspad links. De veldweg buigt naar

blz 3 van 3
links en 20 m verder gaat u bij wegwijzer L (geel)
het bospad omlaag richting Waterop/Beutenaken.
Beneden aan de kruising gaat u RD. Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong R (geel) het
bospad omlaag. Negeer zijpaden en blijf het
dalende bospad, dat na bijna 400 m tussen
weilanden doorloopt en daarna een hol dalend
bospad wordt, RD (geel) volgen.
6. Steek na bijna 1 km RD via houten brug de
meanderende Gulp over en loop RD (rood/blauw)
over de klinkerweg. Aan de doorgaande weg bij
wegwijzer gaat u L (zwart/rood/blauw/groen) en u
loopt Beutenaeken binnen. Na 50 m gaat u
tegenover ’t Koffiestulpke R over de klinkerweg
langs huisnr. 18 en loop bij verbodsbord RD
(groen/rood) de veldweg, die een mooie holle
veldweg wordt, omhoog. Na 800 m gaat u boven
aan de kruising van veldwegen L (groen/blauw).
(U loopt hier over het Plateau van Margraten). Let
op! Waar de veldweg na 400 m bij de bosrand
haaks links omlaag buigt, gaat u bij paal met
rode markering R het paadje gelegen tussen
akkers omhoog met even verder rechts een
meidoornhaag. (Dit is vlak voor blauw en groen
wandelmarkeringspaaltje). Na 200 m gaat u boven
bij paal met rode markering L over het brede
graspad, dat na 300 m bij dwars staande
meidoornhaag een veldweg/graspad wordt. (Links
ziet u hier een wilduitkijkhut). Na 250 m bij paal met
rode markering gaat u L het paadje omlaag met
rechts afrastering van hoogstamboomgaard en
links een akker.
(Hier ziet u voor u de lange kloostermuur en
gebouwtje met torentje van het voormalig klooster
Hoogcruts).
7. Aan het eind van het paadje gaat u R via
draaihekje de boomgaard in, die u RD oversteekt.
Bij twee draaihekjes steekt u de veldweg/pad over
en loop RD door het weiland omhoog met links
de bosrand. (Rechts ziet u de camping). Waar de
bosrand naar links buigt, steekt u RD, het hier
smalle weiland over en via draaihekje loopt u RD
het bospaadje omhoog. Boven voorbij draaihekje
volgt u RD het pad langs de haag met links een
wijngaard en prachtig uitzicht over het Gulpdal.
Voorbij draaihekje en zitbank steekt u voorzichtig
via trapje de doorgaande weg (de Piemert/max
12%) over, loop de trap omhoog en ga dan R
(blauw) over het pad met rechts de doorgaande
weg. Negeer draaihekje links. 50 m verder steekt
u R de doorgaande weg over. U komt weer bij
Camping Welkom, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten of drinken. Men verneemt graag
wat u van de wandeling vindt.
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