292. SLENAKEN 7,6 km – 5,4 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Deze wandeling met hellingen gaat door het Grote Bos omhoog en dan omlaag naar het Gulpdal in
Beutenaken. Dan loopt u omhoog naar het buurtschap Schilberg waar u schitterende uitzichten heeft.
Halverwege in Beutenaken kunt u pauzeren bij ’t Koffiestulpke met kleine lunchkaart. Er staan onderweg
genoeg zitbanken. De wandeling is in te korten naar 5,4 km.
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Startpunt:
De Zevende Heerlijkheid, Grensweg 9, Slenaken. Tel:043-4573259.
openingstijden de website www.zevendeheerlijkheid.nl

Zie voor actuele

U kunt parkeren op de grote parkeerplaats Uitspanning Samen, Dorpsstraat 2 tegenover de Waterstraat. Vanaf de
parkeerplaats loopt u naar de doorgaande weg en ga dan L en loop bij mountainbike routebord Heuvelland RD
(geel) het asfaltpad/voetpad omhoog dat links van de doorgaande weg is gelegen. Ga nu verder bij ***** in punt 1.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

7,63 km

1.50 uur

91 m

155 m

292. SLENAKEN 7,6 km – 5,4 km
Vanaf de parkeerplaats Ankerplaats aan de
Dorpsstraat 26 en bij het voormalig gemeentehuis
van Slenaken gaat u L de doorgaande weg
omlaag. Volg nu de doorgaande weg, die na 100
m bij de links hoger gelegen pastorie (1799/zie
infobordje), ANWB wegwijzer en Mariabeeldje in
muurnis links (geel/zwart/rood) omlaag buigt
richting Heijenrath/Epen. Ga nu verder bij **** in
punt 1.
1. Met uw rug naar De Zevende Heerlijkheid gaat
u R 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 voor meer info
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 voor meer info 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 omlaag. Beneden steekt u de
Gulp over. Loop nu meteen bij ingang van links
gelegen grote parkeerplaats en bij mountainbike
routebord
Heuvelland
RD
(geel)
het
asfaltpad/voetpad
omhoog dat links van de
doorgaande weg is gelegen. **** Na 50 m bij bord
“einde bebouwde kom Slenaken” gaat u L (geel)
en loop het brede (grind)pad door het weiland
omhoog.
(Als u hier even RD het asfaltpad omhoog loopt, dan
komt bij zitbank, Mariagrot (1935) en het
herinneringskruis aan de markante pastoor Leon
Crombach, die van 1962 tot in 2007 pastoor van
Slenaken was.

De route volgend heeft u halverwege het weiland bij
zitbank mooi uitzicht over het Gulpdal).
Boven volgt u RD (geel) het smalle pad dat het
Grote Bosch inloopt en dan schuin links omhoog
buigt en een hol stijgend bospad wordt. Aan de 4sprong gaat u RD verder omhoog. (U verlaat hier
de gele route). Na 125 m gaat aan de volgende 4sprong, met links een breed dalend pad, R het
smalle bospad tussen varens en enkele
hulststruiken omhoog.
2. Boven aan de T-splitsing voor ijzeren
toegangshek van weiland gaat u L met links de
bosrand en rechts een weiland. Aan de kruising
gaat u RD omlaag. Meteen daarna aan de 4sprong bij zitbank gaat u RD omhoog met even
verder links van u de bosrand en rechts
weilanden. Negeer bospad links en blijf het pad
RD langs en later door de bosrand lopen.
(Rechts ziet u een grote mestsilo bij boerderij).
Aan de T-splitsing voorbij afsluitboom gaat u L
(geel) omlaag. Neem nu het eerste pad R (geel) en
loop vervolgens door en langs de bosrand. Aan
de T-splitsing aan de hoek van het weiland gaat u
R (groen) over het (gras)pad. Negeer zijpaden
links en volg het pad RD (groen) met links de
bosrand en rechts een weiland. Aan de 4-sprong
voor boerderij en bij Mariakapelletje, hangend
aan paal, gaat u L (geel/rood) over de veldweg. De
veldweg buigt naar links.
3. Na 20 m 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.

Steek na bijna 1 km RD via houten brug de
meanderende Gulp over en loop RD (rood/blauw)
over de klinkerweg.
4. Let op! Circa 5 m voor de doorgaande weg en
wegwijzer gaat u naast het ijzeren hek L
(zwart/groen) via het draaihekje over het pad met
links de bosrand en rechts achtertuinen van
woningen in de buurtschap Beutenaken. Voor
bruggetje komt u bij de achteringang van “t
Koffiestulpke waar u op het tuinterras of binnen
in de knus ingerichte zaak kunt pauzeren. Volg
verder via het bruggetje het pad RD. Aan de 3sprong bij buis, waardoor zijbeekje stroomt, gaat
u R (zwart) met rechts van u de meanderende
Gulp. Aan de volgende 3-sprong gaat u R (groen)
over het bruggetje met links de Gulp. Het pad
buigt rechts omhoog. Steek in de buurtschap
Beutenaken bij H. Hart kapel (zie infobordje) de
doorgaande weg en loop RD (groen/blauw/zwart)
de asfaltweg/veldweg omhoog. Aan de 3-sprong
gaat u L (zwart) de veldweg omhoog. Aan de 4sprong bij Mariakapelletje en de uitstroom van de
regenwaterbuffer Beutenaken loopt u RD
(blauw/zwart). Aan het eind komt u bij de
doorgaande weg.
(Als u hier L het smalle pad langs de doorgaande
weg omlaag loopt, dan komt u na 150 m bij
ijsboerderij de Helenahoeve. Open van Pasen t/m
herfstvakantie).
(Degene, die 5,4 km loopt, gaat hier L (zwart/blauw)
het pad, parallel aan de doorgaande weg omlaag.
Aan de 3-sprong bij Maria kapel (1880/zie infobordje)
en de herinneringsplaquette van Roy Disse uit
Noorbeek, die hier op 18 okt. 2010 ’s morgensvroeg
op onverklaarbare wijze om het leven kwam toen hij
terugkwam van zijn werk als loonwerker, gaat u RD.
Na 100 m gaat u tegenover de grote witte
rijksmonumentale carréboerderij Broekhof (1779/no.
55) L omlaag en loop bij infobord via het draaihekje
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het weiland in. Steek het bruggetje over en ga via
nauwe doorgang meteen R richting Slenaken (0,6
km). Blijf dit pad RD (zwart/geel-rood) beneden en
boven langs de meanderende Gulp RD volgen. Bij de
grote parkeerplaats gaat R de doorgaande weg
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u bij ANWB
wegwijzer L richting Teuven. Meteen daarna gaat u
aan de 3-sprong voor de kerk R omhoog en u komt
weer bij de brasserie.
5. Steek voorzichtig schuin rechts de doorgaande
weg over en loop RD de veldweg omhoog.
(Vlak voor het bos en met rechts een zitbank heeft u
achteromkijkend weer mooi uitzicht. Een eind verder
bijna boven bij weiland heeft u bij zitbank ook weer
prachtig uitzicht over het Gulpdal).
Boven aan de 3-sprong bij boomkruisje gaat u
scherp L (blauw/geel-rood) over de veldweg, die
later een smal pad wordt. (Bij twee zitbanken heeft
u mooi uitzicht o.a. over het Gulpdal). Aan de smalle
asfaltweg gaat u R omhoog. Aan de 4-sprong bij
de met Kunrader steen gebouwde St. Jozefkapel
(1946) met het hoge torentje (zie infobordje),
wegkruis, waterput en wegwijzer in het
buurtschap Schilberg gaat u L (blauw/
Maastrichterweg). De asfaltweg wordt bij het
verlaten van het buurtschap een dalende
veldweg.
(Een eindje verder bij zitbank, een genietplekje, heeft
u weer mooi uitzicht o.a. op het beneden gelegen St.
Remigiuskerkje in Slenaken).
6. Aan de 4-sprong bij veldkruis, wegwijzer en
zitbank, genietplekje met prachtig uitzicht, gaat u
L (rood/blauw) omlaag. Negeer zijpad links
omlaag. Beneden aan de T-splitsing komt u weer
bij de ingang van De Zevende Heerlijkheid, de
sponsor van de wandeling. Aan de achterzijde is
een terras waar u schitterend uitzicht heeft!
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