147. DE PLANK 10,9 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Deze, in het begin, pittige grenswandeling gaat door het Roebelsbos en het Groote bos naar Slenaken waar
u kunt pauzeren bij restaurant ’t Stegelke en restaurant Samen. Op de terugweg heeft u prachtig uitzicht
over Slenaken. Doe in de zomer bij voorkeur een lange broek aan vanwege de mogelijkheid van hoge
begroeiing of brandnetels.

blz 2 van 3

Startpunt: Brasserie De Plankerhoeve, De Plank 48 (N648), De Plank – Voeren. Geopend: Dagelijks vanaf
11.00 uur, dinsdag en woensdag gesloten. Tel: 0032-43813680.
Parkeer op de rechts van de brasserie gelegen parkeerplaats.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,94 km

2.30 uur

105 m

256 m

147. DE PLANK 10,9 km
1. Met uw rug naar brasserie gaat u R. Vlak
daarna aan de 3-sprong bij het voormalig
douanekantoor (huisnr. 42) en wandelknooppunt
(wkp) 71 gaat u RD. Meteen daarna gaat u L
(Plankerweg/87/fietsroute 428). De asfaltweg
wordt een dalende weg.
(Omlaag lopend heeft u mooi uitzicht over het
Gulpdal en op o.a. de monumentale neogotische
Sint-Pieterskerk (1877) in Teuven).
Negeer veldweg links. Beneden aan de 3-sprong
in de buurtschap Nurop gaat u bij wkp 87 RD
(88/rood). Vlak daarna aan de ruime 3-sprong bij
wkp 88, wegkruis type vliegermodel en
picknickbank gaat u L (89) omlaag. Meteen
daarna aan de 3-sprong gaat u R (89/I gen Treut)
de doodlopende weg omlaag. De asfaltweg wordt
bij waterzuiveringsinstallatie Aquafin een dalende
veldweg. Steek beneden via bruggetje de circa 22
km lange Gulp, een zijbeek van de Geul over en
volg bij zitbank het smalle pad RD. Aan de
veldweg loopt u RD. Meteen daarna gaat u R (89)
en volg het pad met rechts de meanderende beek.
Steek het volgende bruggetje over en ga meteen
R omhoog met rechts beneden van u de Gulp.
Loop boven via trappenpad langs de houten
reling omlaag. Beneden gaat u L (89) het mooie
holle pad omhoog, dat u geruime tijd RD volgt.
Negeer zijpad scherp links.
(Vlak daarna heeft u bij weiland mooi uitzicht o.a.
weer op de kerk in Teuven. Kijk even verder ook nog
eens achterom).
Bijna boven aan de 3-sprong gaat u L het bospad
omhoog. (U verlaat hier route 89).
2. Na 250 m loopt u boven RD met rechts van u
een groot weiland. Blijf het kronkelende pad door
de bosrand parallel aan het rechtsgelegen grote
weiland circa 500 m RD volgen. Waar het weiland
rechts ophoudt, (u ziet hier een grote houten
wilduitkijkhut in het weiland staan), loopt u RD
verder over het bospad. Een eindje verder maakt
het bospad een bocht naar rechts en wordt even
verder een dalend bospad. Beneden bij weiland,

dat een inham in het bos maakt, gaat u RD het
bospad omhoog, waar in de zomer veel varens
staan.
3. Boven voor afrastering van boomgaard gaat u
L over het smalle pad met rechts afrastering. Blijf
dit pad nu RD volgen met rechts een
boomgaard/akker/weiland en links de bosrand.
Na 350 m gaat u aan de smalle asfaltweg L
omlaag. Beneden bij wegkruis en zitbank gaat u
vóór de voorrangsweg L (rood/zwart) het asfaltvoetpad, parallel aan de doorgaande weg
(Loorberg), omlaag en u heeft even verder
prachtig uitzicht. Waar het pad bij het rechts van
de doorgaande weg staand groot wegkruis type
vliegermodel weer aan de doorgaande weg komt,
steekt u deze weg voorzichtig over en gaat u bij
verbodsbord scherp R (/Rode Kruisweg) de
smalle asfaltweg omhoog met rechts van u het
alleenstaande huis waarbij de Slenaker weersteen
staat.
4. Bijna boven bij zitbank (prachtig uitzicht)
passeert
u
de
houten
vakantiewoning
“Zonneheuvel” en een Mariakapelletje aan boom.
Meteen daarna gaat u bij afsluitboom en zitbank
L (zwart/geel) over het bospad. Negeer zijpaadjes
links en blijf het bospad geruime tijd RD volgen.
Na 700 m passeert u een weiland met een groen
ijzeren toegangshek. 100 m verder loopt u aan de
4-sprong RD. (Hier staat R na 10 m een draaihekje).
Meteen daarna aan de volgende 4-sprong voor
zitbank gaat u L (groen) omlaag.
5. Aan de 4-sprong loopt u RD (groen) verder
omlaag. Beneden aan de 4-sprong in de bosrand
voor weiland gaat u L (geel).
(Loop hier RD en dan heeft u meteen in het weiland
prachtig uitzicht o.a. op de grote witte carréboerderij
Broekhof (1799) waar u straks langs komt).
Een eind verder buigt het pad buigt links
omhoog. Vlak daarna aan de kruising gaat u R
(geel) het holle pad omlaag en loop even verder
RD over het brede pad door het weiland omlaag.

(U passeert een zitbank met weer prachtig uitzicht).
Beneden aan de voorrangsweg in Slenaken gaat
u R (geel) het asfaltpad, parallel aan de
doorgaande weg, omlaag.
(Als u hier L het asfaltpad omhoog loopt, dan komt bij
de Lourdesgrot (1935) en het herinneringskruis aan
de markante pastoor Leon Crombach, die van 1962
tot in 2007 pastoor van Slenaken was. Hier staat ook
een zitbank en hier ligt ook het kerkhof van
Slenaken).
6. Aan het einde van de grote parkeerplaats en
vlak voor brug gaat u gaat u R (zwart/geelrood)
met links de Gulp/Uitspanning Samen en rechts
de grote parkeerplaats.
(Als u hier bij wegkruis kruis en wegwijzer L
(Waterstraat) de doodlopende weg inloopt, dan komt
u na 50 m bij de knusse brasserie/restaurant ’t
Stegelke (met leuk terras), dat niet aan de soms
drukke doorgaande weg ligt. Sponsor van de
wandelwebsite).
Een eindje verder loopt u via nauwe doorgang
een natuurgebied binnen. 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.
(Een eind verder ziet u (afhankelijk van jaargetijde)
links (wit gebouw) de voormalige Broekmolen (18e
eeuw)).
Na circa 500 m bij nauwe doorgang en wegwijzer
steekt u via het houten bruggetje de Gulp over en
loop RD door het weiland omhoog richting de
grote rijksmonumentale witte carréboerderij
Broekhof (1799). Boven aan de voorrangsweg
gaat u R (blauw/zwart).
(U passeert naast de Helenahoeve (1913) een
ijskraam waar u van Pasen t/m de herfstvakantie
heerlijk schepijs krijgen).
7. Aan de 3-sprong bij Mariakapel (1880/zie
infobordje) en de herinneringsplaquette aan Roy

blz 3 van 3
Disse uit Noorbeek gaat u RD (zwart/blauw) over
het smalle pad parallel aan de voorrangsweg.
(Roy kwam hier op 18 okt. 2010 ’s morgensvroeg op
onverklaarbare wijze om het leven kwam toen hij
terugkwam van zijn werk als loonwerker).
Negeer veldweg rechts. Steek hier voorzichtig
links de doorgaande weg over en loop RD de
veldweg omhoog.
(Vlak voor het bos heeft u achteromkijkend weer
mooi uitzicht. Bijna boven heeft u bij zitbank en
weiland ook weer prachtig uitzicht over het Gulpdal).
Boven bij boomkruisje gaat u L (blauw/geel-rood)
over de veldweg, die een eindje verder een smal
pad wordt. (U passeert twee zitbanken,
genietplekjes).
8. Aan de smalle asfaltweg gaat R omhoog. Aan
de 4-sprong in de buurtschap Schilberg bij de met
mergelstenen gebouwde St. Jozefkapel (1946) met
het hoge torentje, wegkruis, waterput. zitbank en
wkp 69 gaat u L (70/blauw/Maastrichterweg). De
asfaltweg wordt een dalende veldweg met links
mooi uitzicht. Aan de 4-sprong bij veldkruis,
wegwijzer, zitbank (prachtig uitzicht) en wkp 70
gaat u R (71) de veldweg omhoog, die u 1 km RD
volgt.
(Kijk bijna boven bij begin laagstamboomgaard nog
even achterom.
Een eind verder passeert u de achter de haag
gelegen wijngaard van wijndomein De Planck. Dit is
de zuidelijkst gelegen wijngaard van Nederland. Bij
toegangshek van de wijngaard hangt een infobordje
met info over het wijndomein de Planck).
Aan de voorrangsweg bij wegkruis en es gaat u L
(71) en u passeert meteen links wijndomein De
Planck.
(Onder het wijndomein (nr. 25) ligt een 400 m² kelder
waar de wijn gemaakt en opgeslagen wordt).
Bij grenspaal 19 loopt u België binnen. U komt
weer bij de brasserie , de sponsor van deze
wandeling, waar u nog iets kunt eten en drinken.
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