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Deze wandeling met hellingen gaat door het Grote Bos en langs de meanderende Gulp door weilanden
naar Karsveld. Ook de terugweg loopt u door bos en weilanden. Tijdens de wandeling heeft u prachtige
uitzichten. Halverwege passeert u de kleine leuke horecagelegenheid ’t Koffiestulpke met het leuke
achterterras.
Startadres: Landhotel Alberts, Vaarzegel 2, Heijenrath.
GPS afstand
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blz 2 van 3

271. HEIJENRATH 6,3 km
1. Met uw rug naar het hotel gaat u R. Meteen
daarna gaat u aan de voorrangsweg bij ANWBwegwijzer R richting Slenaken. Vlak daarna aan
de 4-sprong gaat u RD. Loop links over de
klinkerweg. Even verder bij bord “einde
bebouwde kom Heijenrath” loopt u over het
smalle asfalt- voetpad parallel aan de doorgaande
weg. Voordat de doorgaande weg links omlaag
buigt, steekt u deze bij links gelegen klinkerweg
en grote parkeerplaats van Best Western Hotel
Slenaken (tegenover hotel Kreutzer) voorzichtig
over richting wegkruis. Ga dan L (Rode Kruisweg)
over de smalle asfaltweg. Negeer veldweg rechts
en loop RD de steile smalle asfaltweg omlaag.
Tegenover breed ijzeren hek gaat u bij
afsluitboom en zitbank u R (geel/zwart) over het
bospad.
(Als u hier RD verder omlaag loopt, dan heeft u
meteen voorbij de vakantiewoning “Zonneheuvel” bij
zitbank prachtig uitzicht).
Negeer zijpaadjes links en blijf het bospad
geruime tijd RD volgen. Na circa 600 m komt u
rechts bij een weiland. Let op! Ga hier het eerste
bospaadje L omlaag. (U verlaat hier dus de
geel/zwarte wandelmarkeringspaaltjes. Dus niet het
bospad L omlaag dat even verder ligt t.o. het groene
ijzeren toegangshek van het weiland).
2. Bijna beneden aan de 4-sprong bij hol pad gaat
u RD (geel) over het pad dat even verder naar
rechts buigt. Aan de 4-sprong in de bosrand gaat
u L (groen) omlaag en volg het pad RD door het
weiland omlaag.
(U verlaat hier de gele route. U heeft hier mooi
uitzicht over het Gulpdal o.a. beneden op de grote
witte rijksmonumentale carréboerderij Broekhof
(1799). Rechts naast de witte hoeve is tijdens de
zomertijd heerlijk schepijs te krijgen).
Beneden vóór houten bruggetje en bij wegwijzer
gaat u R (groen/zwart) en loop verder RD door de
weilanden met links van u de meanderende Gulp.
Een eindje verder volgt u verder het graspad met
links van u een rij bomen en nog steeds de
kronkelende Gulp. Na draaihekje (stegelke) gaat u
R (groen/zwart/rood-geel) het grindpad omhoog.
3. Het pad wordt even verder een steil stijgend
hol pad. Het pad wordt dan even een dalend pad
en begint dan weer te stijgen. Let op! 50 meter
nadat het pad weer begint te stijgen en waar het
pad rechts omhoog buigt en een stijl hol pad
wordt, gaat u bij bordje “Gulpdal” L
(geel/zwart/groen) het bospad omlaag. Negeer

zijpad rechts en loop verder omlaag RD
(zwart/groen). Het pad buigt naar rechts. (Links
beneden ziet u de kabbelende Gulp). Loop het
trappenpad omlaag en loop beneden RD met
links van u afrastering door het weiland. (Een
eindje verder passeert u rechts de voormalige
cement “fabriek” Beutenaken. Zie infobordje). Via
klaphek volgt u het pad RD. Aan de 3-sprong vóór
houten brug gaat u R (zwart) met links van u
Gulp.
4. Negeer zijpaden en blijf het pad langs de
meanderende Gulp RD (zwart) volgen. Via
bruggetje steekt u de Gulp over.
(U passeert hier de achteringang naar het leuke
tuinterras van ’t Koffiestulpke, waar u op het terras of
binnen in de knus ingerichte zaak kunt pauzeren).
Na draaihekje gaat u R klinkerweg omlaag en
steek via trappen het bruggetje over de Gulp
over. Loop dan RD (geel/blauw) over het pad met
rechts van u de Gulp. Waar de Gulp naar rechts
buigt, loopt u RD het holle pad omhoog. Aan de
Y-splitsing, waar brede pad rechts omhoog buigt,
gaat u L (blauw) het smalle holle pad omhoog.
Bijna boven aan de T-splitsing gaat u L (blauw)
verder omhoog. Waar boven het pad iets naar
rechts buigt, negeert u graspad links.
5. Let op! Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong R
over het bospad.
(U verlaat hier de blauwe route. Als u hier 20 m RD
loopt, dan komt u links bij een zitbank, een uitpufplek
en waar u mooi uitzicht heeft over het Gulpdal).
Volg nu geruime tijd dit pad door het hellingbos
met links dennenbomen en rechts loofbomen.
Aan de kruising met ruiterpad RD. Aan de
kruising met het brede bospad, net voorbij het
links staande bordje “Gulpdal”, gaat u RD het
pad omhoog. Boven aan de T-splitsing voor
weiland gaat u L (groen) over het graspad. Aan
de ongelijke 4-sprong nabij boerderij en bij
Mariakapelletje hangend aan paal gaat u R (geelrood) over de veldweg. (Links ziet u hier een grote
ronde mestsilo, die naast de boerderij staat).
6. Aan de 3-sprong aan de bosrand gaat u bij
afsluitboom L. Negeer meteen graspad schuin
rechts en blijf RD lopen met links het weiland en
rechts de bosrand. Negeer graspad rechts en
loop verder RD (geel) langs de bosrand. Let op!
Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u L (groen) het
smalle pad omhoog.

blz 3 van 3
Vlak daarna passeert u twee draaihekjes en volg
dan RD (groen/zwart) het pad, gelegen tussen
afrasteringen. (U loopt hier over het plateau van
Eperheide). Aan de asfaltweg in Heijenrath gaat u
RD. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong L
(zwart/groen) richting kapel. (Rechts ziet u een
mooi
lang
vakwerkhuis).
U
passeert
bij
picknickbank een 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 5-sprong bij Maria kapel gaat u R
(Vaarzegel).
(De rijksmonumentale
Mariakapel is rond 1715
gesticht. De kapel is gebouwd in Barokstijl, hetgeen
voor een kapel zeer zeldzaam is. Zie infobordje).
U komt bij Landhotel Alberts, de sponsor van de
wandeling en het hoogstgelegen Landhotel van
Nederland, waar u binnen of op de aan de
zijkanten gelegen leuke terrassen nog iets kunt
nuttigen.
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