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Tijdens deze heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling tussen twee leuke horecazaken, wandelt u 
via veldwegen omlaag naar de buurtschap Waterop en Kasteelhoeve Karsveld. Via leuke paadjes wandelt u 
geruime tijd door het prachtige Gulpdal naar Slenaken en dan loopt u omhoog naar het knooppunt van de 
wandeling, waar u mooi uitzicht heeft. U daalt af naar de buurtschap Nurop in België en dan loopt u naar 
het mooie tuinterras van De Zotte Lambiek in Teuven, met heerlijke speciaal bieren.  U loopt via mooi pad 
omhoog met mooi uitzicht over de Voerstreek. Na een stuk door het Veursbos volgt u een graspad naar de 
buurtschap De Plank. U komt weer bij het knooppunt en via leuke paden wandelt u naar de buurtschap 
Hoogcruts. Via veldwegen wandelt u terug naar Reijmerstok, waar een fijn terras is. Op het pad naar 
Hoogcruts kunnen in de zomer brandnetels en hoog gras staan, doe bij voorkeur een lange broek aan! U 
kunt ook starten in Teuven, start dan bij punt 5. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

18,18 km 4.25 uur 143 m 232 m 
 

 
 

Startadres: Beer en Eathoes A Gen Ing,  Provincialeweg 1,  Reijmerstok.  
(Tegenover het café is een grote parkeerplaats. Vanaf de parkeerplaats gaat u R naar het café). 
 

 
 

Startpunt: Terras De Zotte Lambiek, Teuvendorp 15, Teuven. (Start bij punt 5).  
Parkeer tegenover de kerkingang in de straat Mostert. 

 

1484. REIJMERSTOK - Teuven 18,2 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
R en ga dan meteen  R 
(Reijmerstokkerdorpsstraat)  omlaag met links  
de grote parkeerplaats. Na 300 m gaat u aan de  
3-sprong bij grote carréhoeve Puthof (17e/18e 
eeuw) en oude waterpomp R (Haagstraat) over de 
licht stijgende smalle asfaltweg.  
 

(Meteen rechts (nr. 143) passeert u rechts het 2 
Michelin sterren restaurant Brut 172 van de 
gerenommeerde/flamboyante topkok Hans van 
Wolde (voorheen sterren restaurant Beluga 
Maastricht). Het restaurant is gehuisvest in een 
gerestaureerde en verbouwde voormalige 
carréhoeve). 
 

Na 400 m steekt u bij dikke kastanjeboom, zitbank 
en veldkruis het asfalt- fietspad/veldweg over en 
loopt u RD de veldweg omlaag. Negeer zijpaden 
en volg de dalende veldweg, die later een 
dalende/stijgende bos- veldweg wordt, geruime 
tijd RD.  Na 800 m gaat u boven aan de 3-sprong 
RD de veldweg omlaag, die even verder een holle 
dalende veldweg wordt.  
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht over het vijf sterren 
landschap Zuid-Limburg).  
 

Na 500 m wordt in de buurtschap Waterop de 
veldweg een smalle asfaltweg.  
 

(Aan het einde van de asfaltweg passeert u rechts bij 
vakwerkboerderij een voormalig bakhuisje (‘t bakkes) 
waar broden en vlaaien in werden gebakken. I.v.m. 

brandgevaar stond het bakhuis altijd los van de 
hoeve/woning). 
 

Steek bij wegkruis schuin L de doorgaande weg 
over en loop bij verbodsbordje RD (geel-blauw) 
de asfaltweg, die een veldweg wordt,  omlaag. Via 
bruggetje steekt u de Gulp over en volg het pad 
dat vlak boven langs de circa 22 km lange Gulp, 
een zijbeek van de Geul, loopt. Aan de 4-sprong, 
met links een prachtig vakantievakwerkhuis, gaat 
u RD (geel-blauw) de veldweg omhoog. Let op! 
Na 100 m gaat u bij Mariakapelletje R door het 
draaihekje en volg RD (geel-blauw) het pad door 
het weiland met links afrastering. Bij de 
monumentale carréboerderij Karsveld (1819) 
loopt u RD tussen de stallen door.     
 

2. Steek de asfaltweg over en volg het pad door 
de weilanden via draaihekjes RD (geel-blauw) met 
links afrastering.  
 

(Hier aan de asfaltweg ziet u rechts, links naast  de 
hoeve, het kasteeltje/herenhuis Karsveld uit circa 
1900. Het vorige kasteeltje dat hier stond is in 1795 
afgebrand).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R de houten brug over 
en volg de klinkerweg omhoog.  Let op! Vlak voor 
wegwijzer/doorgaande weg gaat u bij ijzeren hek 
L via draaihekje over het bospad.  Voorbij het 
hekje van de achteringang van “t Koffiestulpke, 
waar u op het terras of binnen kunt pauzeren, 
steekt u de Gulp weer over en volg het bospad.   

http://www.agening.nl/
http://www.wandelgidszuidlimburg.com/advertenties/49.jpg


  blz 3 van 4 

 

Aan de 3-sprong gaat u R.  Aan de  3-sprong bij 
houten brug gaat u L.   
 

(100 m verder ziet u restanten van de voormalige 
cementfabriek Beutenaken).   
 

Na 300 m loopt u het trappenpad omhoog en 
bijna boven ziet u rechts beneden de kabbelende 
Gulp en ga dan boven L het pad door het weiland 
omhoog. Aan de 3-sprong, in de bosrand, gaat u 
RD het bospad omhoog. Vlak daarna gaat u aan 
de T-splitsing R (geel-rood) het pad, dat later een 
hol dalend wordt, omlaag. Negeer zijpaden. Na 
400 m gaat u beneden, circa 30 m vóór de Gulp, L 
(geel-rood) door het draaihekje en volg het pad 
door het weiland met links de bosstrook en 
rechts (op afstand) de meanderende Gulp. Het 
pad buigt  links omhoog en volg dan het pad met 
rechts de bosstrook. Na deze bosstrook buigt het 
pad rechts omlaag en ga dan meteen L (geel-
rood) met rechts de Gulp.  
 

3. Bij wegwijzer en bruggetje over de Gulp gaat u 
L door de nauwe doorgang en loop dan RD (geel-
rood) richting Slenaken 0,6 km 
 

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

Blijf geruime tijd het pad, beneden en boven 
langs de meanderende Gulp, RD (geel-rood) 
volgen.  
 

(100 m verder ziet u (afhankelijk van jaargetijde)  
rechts aan de overkant van de Gulp,  de voormalige 
watermolen van Slenaken, de Broekmolen genaamd 
(wit gebouw), die uit 1773 stamt en aan de molentak 
van de Gulp lag).   
 

Na 600 m bij de grote parkeerplaats in Slenaken 
loopt u RD (geel-rood) over het pad met rechts  
weer de Gulp en Uitspanning Samen. Aan de 
doorgaande weg bij mergelbrug  en wegkruis 
gaat u R omhoog.   
 

(Even verder ziet u rechts boven bij bushalte een 
prieeltje dat in de tuin van de pastorie staat). 
 

Waar na bijna 200 m de doorgaande weg bij 
ANWB-wegwijzer en Mariakapelletje (1817) in 
muurnis van de tuinmuur van de hoger gelegen 
grote pastorie (18e eeuw)  naar rechts buigt, gaat 
u L over de klinkerweg. Meteen daarna, aan de  
3-sprong, gaat u R (Grensweg) omhoog met links 
de rijksmonumentale H. Remigiuskerk.   
 

(Hier staat  links de “kerkbron” met het kunstwerk 
“moeder en kind”. Zie voor meer info, infobordje aan 
muur. Aan de kerk hangt hier  een groot muurkruis uit 
1856.   
 

U kunt hier ook via het kerkhof met de vele 
gietijzeren zwarte grafkruisen en waarop een groot  
H. Hartbeeld staat, lopen. De huidige vorm van de 
kerk dateert uit 1793. Zie voor meer info, infobordje 
naast de ingang van de kerk).  
 

4. Na 200 m gaat u aan de 3-sprong bij brasserie-
hotel De Zevende Heerlijkheid, mooi achterterras,  

R de asfaltweg omhoog, die vlak daarna een 
stijgende veldweg wordt.  Negeer na 300 m 
graspad rechts omlaag.  Ruim 300 m verder gaat 
u boven aan de 4-sprong bij veldkruis, zitbank, 
wandelknooppunt (wkp) 70 en wegwijzer  
(knooppunt van deze wandeling), L (87) het 
smalle pad omlaag. (Hier bij zitbank, genietplekje,  
heeft u prachtig uitzicht). Na 300 m loopt u beneden 
bij grenspaal no. 18   België binnen en wordt het 
pad een stijgend pad/veldweg, dat na de 
volgende 300 m boven bij  huisnr. 5, in de buurt 
Nurop, een asfaltweg wordt.  Meteen daarna aan 
de 3-sprong gaat u RD (87).   
 

(Bij huisnr. 3 staat een vakwerkbakhuis (eind 
18e/begin 19e eeuw)) waar vroeger broden en vlaaien 
in werden gebakken).  
 

Aan de T-splitsing, bij wkp 87, gaat u L (88) 
omlaag. Meteen daarna aan de ruime 3-sprong  
bij wkp 88, wegwijzer, zit- picknickbank  en 
wegkruis type vliegermodel,  gaat u R (86) de 
doorgaande weg omhoog en volg de stijgende en 
dalende weg. (Loop links van de weg over het 
optisch fietspad).  Na 600 m gaat u aan de ruime 
kruising RD (Teuven-Dorp) omlaag richting kerk. 
Na 150 m passeert u beneden links De Zotte 
Lambiek, de sponsor van deze wandeling, waar 
een leuk tuinterras (heel bijzonder) is.   
 

5. Met uw rug naar de ingang van De Zotte 
Lambiek gaat u L omhoog richting kerk. Na 200 m 
gaat u boven aan de ruime 3-sprong voor de 
rijksmonumentale Sint-Pieterskerk bij wkp 86 R 
(73/Mostert) de doodlopende weg omhoog.   
 

(De monumentale neogotische Sint-Pieterskerk werd 
in 1871-1877 gebouwd nadat een brand de oude 
kerk in 1870 had verwoest. Links naast de ingang 
van de kerk staat een oorlogsmonument.  
 

Als u iets wilt eten, volg dan hier de dalende 
doorgaande weg. Vlak daarna aan 3-sprong bij 
voormalige gemeentehuis gaat u R en dan komt u 
meteen links bij het bijzondere café Modern).  
 

Aan de 3-sprong bij wegkruis en de Mostert 
Hoeve gaat u L (73/wit/rood) omhoog.   
 

(U kunt hier, in het links staande houten huisje 
boerderijproducten zoals zelfgemaakte roomboter, 
geitenkaas  en verse melk via een automaat kopen). 
 

Meteen daarna bij de prachtige woning (18e eeuw) 
horend bij de hoeve wordt de asfaltweg een 
stijgende veldweg, die u geruime tijd RD volgt. Na 
300 m buigt de stijgende veldweg rechts omhoog 
met rechts, en een eindje verder, rondom mooi 
uitzicht.   
 

(Na 600 m passeert u rechts een groot 
boerengolfterrein (groot weiland met 
hoogstambomen).  
 

Na 1 km, waar de veldweg inmiddels een smal 
stijgend pad is geworden,  passeert u links aan 
de bosrand het infobord Veursbos-Roodbos-
Vossenaerde en 100 m verder wordt het pad een 
licht stijgend breed bospad.  
 



Steek na 500 m bij afsluitboom de doorgaande 
weg over en loop RD (73/wit-rood) door het 
Veursbos over het pad, dat gelegen is tussen 
houten afrasteringspalen. Voorbij afsluitboom 
gaat u L (73) over de smalle asfaltweg. 
 

6. Na 250 m, voorbij ’t Voerboertje (huisnr. 2/ijs 
automaat), gaat u bij wkp 73 R (72) over het  
(gras-) pad met rechts de woning.  Loop dan RD 
over het (gras-)pad gelegen tussen akkers. 
 

(Na 200 m ziet u rechts in de verte de 133 m hoge tv-
toren in het Aachener Wald). 
 

Na 300 m loopt u via klaphekje het weiland in dat 
u schuin L (72) oversteekt. Bij draaihekje  verlaat 
u het weiland en volgt u RD (72) het 
graspad/veldweg met rechts afrastering weiland.  
Voorbij de Vlaamstalige basisschool Sint-Jozef 
gaat u aan de doorgaande weg, bij wkp 72 in de 
buurtschap De Planck R, (71). Negeer meteen bij 
muurkruis zijweg links. Aan de T-splitsing bij  
wkp 71 en het voormalig douanekantoor de Plank  
(nr. 42) gaat u L (70/Schilberg) over de 
doorgaande weg. Meteen  daarna bij grenspaal 
no.19 loopt u Nederland weer binnen en 100 m 
verder passeert u rechts wijndomein de Planck 
met de zuidelijkst gelegen wijngaard van 
Nederland.  
 

(Onder het wijndomein (nr. 25) ligt een 400 m² kelder 
waar de wijn gemaakt en opgeslagen wordt).  
 

Meteen daarna gaat u bij es en wegkruis R 
(70/Planckerweg) over de veldweg, die u geruime 
tijd RD volgt, omlaag met rechts  achter de  haag 
de  grote wijngaard.     
 

(250 m verder passeert een houten hek waaraan een 
infobordje hangt met meer info over het wijndomein.  
 

Na 700 m, einde laagstamboomgaard, heeft u voor u  
mooi uitzicht over het Gulpdal. Voor u in de verte ziet 
u boven een hooggelegen hotel in de buurtschap 
Heijenrath, de plaats waar de hoogst gelegen hotels 
van Nederland staan. Beneden  ziet u voor u weer de 
kerk in Teuven).   
 

Aan de 4-sprong (knooppunt van deze wandeling) 
bij veldkruis, zitbank (prachtig uitzicht), wegwijzer 
en wkp 70 gaat u L (69) de veldweg omhoog  
richting Schilberg met rechts mooi uitzicht.  
 

(Omhoog lopend passeert u na 250 m bij 
boomkruisje een zitbank, een genietplekje).  
 

Na 500 m wordt boven in de buurtschap 
Schilberg de veldweg een asfaltweg. Aan de  
4-sprong, bij de met mergelstenen gebouwde St. 
Jozefkapel (1946) met het hoge torentje, wkp 69, 
wegkruis, waterput en wegwijzer, gaat u R 
richting Slenaken. U passeert B&B Home en  
100 m verder gaat u omlaag lopend L (geel-rood)  
over het pad met rechts afrastering.    
 

 

(Na 250 m passeert u bij laagstamboomgaard twee 
zitbanken, genietplekjes).  
 

Na 400 m gaat u aan de T-splitsing, bij 
boomkruisje,  R de veldweg omlaag.   
 

7. Omlaag lopend passeert u na 100 m  weer een 
zitbank met prachtig uitzicht, alweer een 
genietplekje. 25 m verder gaat u L (rood) het pad 
omhoog met meteen rechts een akker en links de 
bosrand. (In de zomer kan hier het gras hoog staan).  
Aan het einde van de akker/bosrand gaat u RD 
door het weiland waar in de zomer het gras hoog 
kan staan.  Aan het einde gaat u in de 
rechterhoek R (rood) en loop omlaag. Even 
verder gaat u L (rood) via overstapje over het  
smalle paadje langs de afrastering en u passeert 
meteen rechts een wilduitkijkhut. (Hier kunnen in 
de zomer brandnetels staan). Na 100 m buigt het  
paadje haaks naar links en wordt een “breder” 
paadje. Aan de T-splitsing bij draaihekje gaat u R  
het smalle pad omlaag.  
 

(Als u hier L omhoog loopt, komt u na 50 m bij het 
terras van Camping Welkom).    
 

Na 50 m gaat u L het trapje af, steek heel 
voorzicht (dalende fietsers) de doorgaande weg 
over en loop via trapje bij zitbank, via draaihekje 
RD over het pad met rechts de wijngaard 
Guillaume en mooi uitzicht.  Voorbij de wijngaard 
gaat u RD, via draaihekje, het smalle bospad 
omlaag. Beneden gaat u voorbij volgend 
draaihekje RD door het hier smalle weiland 
omhoog met even verder rechts de bosrand. 
Beneden steekt u bij twee draaihekjes het 
pad/veldweg over en ga RD over het graspad.  
(Soms moet u een stroomdraad open en dicht 
maken). Na 50 m gaat u L via draaihekje het pad 
omhoog met links afrastering 
hoogstamboomgaard.  
 

8. Boven aan de T-splitsing gaat u R over de 
veldweg, die u geruime tijd RD volgt.   
 

(Hier ziet u schuin links de lange kloostermuur en het 
prieeltje met torentje van het voormalig klooster 
Hoogcruts. De route volgend ziet u na 250 m bij 
meidoornhagen rechts een wilduitkijkhut. U loopt hier 
aan de rand van het Plateau van Margraten). 
 

Na bijna 600 m, bijna aan het einde van de rechts 
gelegen grote akker, loopt u rechts langs een 
stukje doornheg. Meteen daarna gaat u R het pad 
omlaag met links een meidoornhaag. Aan het 
einde van het pad gaat u L de veldweg omhoog 
met rechts de bosrand. Aan de 4-sprong gaat u 
RD omlaag. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong, bij 
zitbank en veldkruis, L omlaag en volg geruime 
tijd RD de veldweg over het Plateau van 
Margraten.  Steek na 900 m de veldweg/asfalt- 
fietspad over en loop bij veldkruis RD over het 
graspad. Via twee klaphekjes steekt u het weiland 
over en volg verder het (gras)pad.  Aan het einde 
gaat u R en komt u meteen bij Café A Gen Ing, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken.

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.  


