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Tijdens deze heuvelachtige wandeling, wandelt u langs de Gulp en via mooie bospaden loopt u omhoog 
naar het Plateau van Eperheide, waar u in Heijenrath kunt pauzeren bij gasterij de Zegelskoël. Via veldweg 
en bospad loopt u naar de buurtschap Eperheide waar u fraaie vakwerkhuizen passeert. Via weilanden en 
bosweg loopt u naar de rand van Heijenrath. Via smalle asfaltweg en asfaltpad loopt u de Loorberg met 
mooi uitzicht omlaag naar Slenaken, waar u bij het leuke Restaurant ’t Stegelke de wandeling kunt 
afsluiten. U kunt ook starten in Heijenrath en pauzeren in Slenaken. Start dan bij punt 4. In de wandeling 
zitten enkel pittige klimmetjes. 
 

 
 

Startpunt: Restaurant 't Stegelke,  Waterstraat 7, Slenaken.  U kunt parkeren op de grote parkeerplaats 
tegenover de Waterstraat aan de Gulp. 
 

 
 
Startadres: Brasserie De Zegelskoel, Heijenratherweg 22, Heijenrath. Start bij punt 4.  
Parkeer op de parkeerplaats of langs de weg. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,89 km 2.20  uur  117 m  130 m 
 

 
 

1314. SLENAKEN – Heijenrath 9,9 km 
 

1. Met de rug naar de ingang van het restaurant 
gaat u R (Waterstraat). Steek bij wegkruis, 
wegwijzer en zitbank  voorzichtig de doorgaande 
weg over en via trapje bij brug loopt u RD  (geel-
rood) over het pad met links de  Gulp en de 
uitspanning Samen en rechts de grote 
parkeerplaats. Even voorbij de meander in de 
Gulp loopt u via nauwe doorgang een 
natuurgebied binnen en loop RD (geel-rood). 
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 (afhankelijk van jaargetijde)  
beneden aan de Gulp 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 (geel-rood) over het graspad richting 
Beutenaken/Waterop met links de meanderende 
Gulp, een zijbeek van de Geul.  
 

(Hier ziet u links boven aan de doorgaande weg de 
grote rijksmonumentale witte carréboerderij Broekhof 
(1799)).   
 

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 (geel-rood) met rechts de volgende 
graft/bosstrook.  

2. Via draaihekje verlaat u het weiland en ga dan 
R (geel-rood) over het pad, dat een steil stijgend 
hol pad wordt. Na 400 m, waar het pad voor de 
tweede keer begint te stijgen en waar het pad 
rechts omhoog buigt en een stijl hol pad wordt, 
gaat u in de bocht L (geel/zwart/groen) het 
bospad omlaag. (U verlaat hier geel-rood). Meteen 
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.   
 

(Beneden ziet u woningen in de buurtschap 
Beutenaken).  
 

Na 400 m gaat u aan de T-splitsing R (groen/geel) 
het bospad omhoog.  Omhoog lopend gaat u na 
50 m aan de kruising L het brede bospad omlaag, 
dat een eind verder naar rechts buigt. (U verlaat 
hier de wandelmarkeringen). Negeer zijpaadjes. 
Beneden aan de kruising gaat u R (geel) omhoog. 
Let op! Na 100 m bij mountainbikepaaltje (geel 
plaatje met rode pijl) gaat u bij bordje “Gulpdal” R 
het steile bospad omhoog.  Na 100 m gaat u aan 
de kruising RD verder omhoog.  Na de volgende 
100 m gaat u boven aan de T-splitsing L (groen) 
omhoog met links de bosrand en rechts 
afrastering/weiland. Negeer bospad links omlaag. 
Aan de 4-sprong bij hoogstamboomgaard en voor 
boerderij en bij  Mariakapelletje aan paal gaat u R 
(geel-rood) over de veldweg.   
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3. Aan de bosrand gaat u aan de 3-sprong bij 
afsluitboom L. Negeer meteen bospad rechts en 
loop RD met links afrastering/weiland en rechts 
de bosrand. (Links in het weiland ziet u bij boerderij 
een grote ronde mestsilo). Na 300 m gaat u aan de 
3-sprong RD. Na bijna 100 m, meteen voorbij 
zitbank, gaat u aan de 4-sprong L (groen) het 
smalle bospad omhoog. Vlak daarna passeert u 
twee draaihekjes/stegelkes en volg nu RD 
groen/zwart) het pad, gelegen tussen 
afrasteringen, boven over het plateau van 
Eperheide. (Links bij boerderij ziet u weer de 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 R met even verder 
rechts een lang mooi vakwerkhuis. (U verlaat hier 
de wandelmarkeringen).Steek de doorgaande weg 
over en loop bij muurkruis RD (Kromsteeg) over 
de smalle asfaltweg, die een eindje verder naar 
links buigt. Aan de doorgaande weg  gaat u R 
over het klinkerpad. Vlak daarna komt u bij 
Gasterij de Zegelskoël, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het terras iets 
kunt eten of drinken. De vriendelijke uitbaatster 
Cindy verneemt graag wat u van de wandeling 
vindt.  
 

4.  Met uw rug naar de brasserie en terras gaat u 
R. Let op! Meteen daarna vlak vóór waterpoel 
Zegelsköel gaat u L over het grasveld met rechts  
twee  picknickbanken en de waterpoel. Steek 
voorzichtig de doorgaande weg over en loop RD 
(zwart/geel/rood) over de veldweg. Aan de T-
splitsing gaat u R over het graspad dat even 
verder links omlaag buigt.  Aan de T-splitsing bij 
zwerfsteen gaat u L (zwart) over de veldweg en u 
passeert rechts een wilduitkijkhut.  Waar na 100 
m rechts de afrastering van het weiland ophoudt 
en bij bord “Stiltegebied”, gaat u bij bordje 
“Gulpdal” R het bospaadje langs de hulststruiken 
omlaag.  Beneden aan de T-splitsing gaat u R het 
steile pad omhoog. Na 100 m gaat u aan de 3-
sprong R omhoog.  Let op!  Waar het pad na 250 
m vlak voor de asfaltweg naar rechts buigt, loopt 
u RD. Meteen daarna aan de asfaltweg gaat u L  
en meteen daarna gaat u R over het brede 
graspad met rechts afrastering van weilanden en 
links aan de asfaltweg een hoge 
telecommunicatiemast. Aan de T-splitsing in de 
buurtschap Eperheide gaat u R (rood) over de 
asfaltweg. 
 

(Even verder tegenover huisnr. 11 heeft u links 
prachtig uitzicht op o.a. in de verte de steenbergen 
van voormalige steenkolenmijnen in de Duitse 
grenstreek (Alsdorf/Merkstein/Herzogenrath) en  
windturbines van EuroWindPark Aachen..  
 

Even verder passeert u links de prachtige 
vakwerkhuisjes (huisnr. 12 en 10) stammend uit de 
18e eeuw).  
 

5. Steek bij groot Mariabeeld (Troosteres van de 
Bedroefden), waterpomp  en zitbanken de 
voorrangsweg over en ga bij groot wegkruis type 
vliegermodel L (rood). Let op! Na 40 m, meteen 

voorbij de voormalige herberg “de òw herberg 
(1931/nr.33)  en tegenover het mooie vakwerkhuis 
(nr. 42/19e eeuw) gaat u  R (rood) over het pad 
gelegen tussen twee hagen. Steek bij twee 
draaihekjes de “betonweg” over en loop RD 
(rood) door het weiland/hoogstamboomgaard  
met links van u een meidoornhaag.  
 

(In het vakantie hoogseizoen wordt dit weiland 
gebruikt als camping. Loop dan RD midden door het 
weiland).  
 

Via stegelke komt u in het volgend weiland. Ga nu 
meteen R door het weiland met rechts afrastering 
en blijf door het weiland lopen met rechts de 
afrastering. Bij de bosrand verlaat u via volgend 
draaihekje het weiland en loop RD over het 
bospad. Na 25 m  gaat u aan de T-splitsing bij 
boomkruisje R (blauw) over de bosweg.  Negeer 
zijpaden en  volg RD (blauw) de bos- grindweg, 
die na ruim 50 m naar rechts buigt.  Na 500 m 
gaat u aan de kruising bij zitbank (Jessie en Leo)  
RD met rechts een weiland. (U verlaat hier de 
blauwe route).  Negeer zijpaden. Na 200 m gaat u 
aan de T-splitsing R (geel-rood) over de brede 
bos- grindweg.  
 

6. Na 500 m gaat u aan de 3-sprong bij 
picknickbank en infobord L (blauw). Aan de 
doorgaande weg bij wegkruis en ANWB-
wegwijzer gaat u L (blauw) het asfalt- voetpad 
omlaag met rechts de doorgaande weg. Negeer 
bij verbodsbord veldweg rechts. 
 

(Na 150 m passeert u links het ongevalskruis van 
Mathieu Ubaghs, die hier bij een auto ongeluk om het 
leven kwam).  
 

Aan de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer, waar de 
doorgaande weg naar rechts buigt en bij  
kunstwerk dat bij het “Thomashuis” staat 
(kleinschalige woonvoorziening voor mensen met 
een verstandelijke beperking), gaat u L 
(Givelderweg).  Meteen daarna aan de 3-sprong 
bij wegkruis gaat u R (Flabberweg) over de smalle 
asfaltweg, die een eind verder een dalende weg 
wordt. Beneden bij wegkruis  en vóór 
voorrangsweg gaat u bij zitbank L (geel-rood) het 
asfalt- voetpad omlaag. Volg nu bijna 1 km dit 
panoramische dalende pad RD, parallel aan de 
rechts boven gelegen doorgaande weg.  
 

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

Beneden, bijna aan het eind van het pad, ziet u links 
de grote carréhoeve Hees (1828) met het grote witte 
woonhuis, die in de middeleeuwen een leengoed 
moet zijn geweest. Het is hoogstwaarschijnlijk een 
woontoren (donjon) geweest). 
 

Aan het eind van het pad loopt u beneden bij de 
rijksmonumentale voormalige hoeve A Gen Water 
(huisnr. 2)/ 18e eeuw) Slenaken binnen. U komt 
meteen rechts bij het leuke restaurant ’t Stegelke, 
de sponsor van de wandeling, waar u binnen of 
op het rustig gelegen terras nog iets kunt eten of 
drinken. Loop RD naar de parkeerplaats bij de 
Gulp.  


