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Tijdens deze wandeling met hellingen wandelt u eerst omlaag naar het mooie Gulpdal. Beneden in de 
buurtschap Waterop passeert u enkele prachtige vakwerkhuizen. Dan loopt u door bos omhoog naar 
Heijenrath waar  u kunt pauzeren bij Landhotel Alberts en brasserie de Zegelskoel. Door het bos loopt u 
omlaag naar het Gulpdal. Beneden in Beutenaeken kunt u pauzeren bij ‘t Koffiestulpke. De terugweg 
omhoog gaat langs akkers en weilanden over het Plateau van Margraten. In Terlinden kunt u pauzeren bij  
brasserie De Zeute Aardbei. U kunt de wandeling inkorten tot 6 km.                                                                 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

Startadres: Grote parkeerplaats tegenover Beer en Eathoes A Gen Ing, Provincialeweg 1,  Reijmerstok.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,36 km  2.25 uur  100 m  149 m 
 

 
 

349. REIJMERSTOK 10,4 km – 6 km 
 

1. Vanaf de grote parkeerplaats gaat u L 
(Reijmerstokkerdorpstraat) omlaag. 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. Let op! Let op! 
Neem dan rechts van de veldweg het graspad en 
loop RD het bos “de Kamp” in (zie infobord).  
 

(U kunt ook RD de veldweg omlaag lopen. Negeer 
zijpaden.  Ga dan verder bij **** in punt 2).  
 

Aan de kruising van graspaden L. Aan de T-
splitsing gaat u R verder door het bos. Aan de 
volgende T-splitsing gaat u L.   
 

2. Meteen daarna gaat u R de holle veldweg 
omlaag. **** Beneden voorbij regenwaterbuffer 
Elsbergweg wordt de veldweg  een stijgende 
bosweg en later een licht stijgende veldweg.  
Boven aan de 3-sprong gaat u RD (blauw)  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.  
 

3. 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, staand tussen twee lindebomen,  
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.    
 
4. 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   voor de Gulp bij bruggetje 
gaat u L (geel/blauw) met rechts de Gulp, die 
even verder naar rechts buigt.  
 

(Degene die 6 km loopt, gaat hier R over het 
bruggetje en volgt de klinkerweg omhoog. Ga nu 
verder bij punt 8).  
 

Het pad wordt een stijgende holle weg 
 

5. Aan de 3-sprong gaat u R (geel) verder 
omhoog. U loopt het bos in. Aan de 4-sprong gaat 
u RD (geel) verder omhoog. Bijna boven aan de T-
splitsing gaat u L. Meteen daarna aan de kruising 
gaat u R het smalle bospad omhoog. (U verlaat 
hier de gele route). Aan de T-splitsing voor weiland 
gaat u L (groen) over het graspad. Aan de 
kruising bij Mariakapelletje aan paal gaat u RD 
(geel/rood/groen) over de asfaltweg langs de 
boerderij. Aan de 5-sprong bij Mariakapel (zie 
infobordje) in Heijenrath gaat u R 
(Kromsteeg/zwart/groen).    
 

(Als u wilt pauzeren loop hier dan RD. Na 100 m 
komt u bij Landhotel Alberts, het hoogst gelegen. 
Landhotel van Nederland, waar u binnen of op de 
aan de zijkanten gelegen terrassen kunt pauzeren. 
Als u aan de voorrangsrang verder RD loopt dan 
komt u bij brasserie de Zegelskoel, ook een leuke 
pauzeplek met terras). 
 

U passeert meteen na de kapel een picknickbank.  
 

(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 m. Op de put, die door de Stichting 
Instandhouding Landschapselementen op 
tafelhoogte is opgetrokken, ligt een glazen plaat) 
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6. Aan de 3-sprong gaat u R (groen/zwart) en bij 
huisnr. 7 gaat u RD (groen/zwart/Krutserpad) over 
het smalle pad gelegen tussen hagen en een 
eindje verder gelegen tussen weilanden.   
 

(U loopt hier boven over het plateau van 
Eperheide/Crapoel).  
 

Na 700 m gaat u meteen voorbij 2 draaihekjes aan 
de Y-splitsing R (groen) over het bospad. Vlak 
daarna aan de 4-sprong gaat R (geel) en u 
passeert meteen rechts een zitbank.  
Negeer bospad schuin links omlaag en loop 
verder RD met links de bosrand en rechts een 
groot weiland.  
 

(Rechts in het weiland ziet u bij boerderij een grote 
ronde mestsilo).  
 

Aan de T-splitsing voorbij afsluitboom gaat u L 
(geel). Negeer zijpad rechts (geel) en loop RD 
omlaag.    
   
7. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u RD (geel-
rood) door de bosrand en langs het weiland 
omlaag.  
 

(U heeft hier prachtig uitzicht over het Gulpdal en op 
de hooggelegen buurtschap Hoogcruts).  
 

Negeer bospad rechts en loop RD (geel/geel-
rood) het steile holle pad omlaag. Circa  50 m 
verder, waar het dalende pad naar links buigt,  
gaat u R/RD (geel/zwart/groen) het bospad 
omlaag. Negeer meten zijpad rechts en loop RD 
(zwart/groen) door het grasland/weiland omlaag. 
Het pad buigt naar rechts. (Links beneden ziet u de 
kabbelende Gulp). Loop het trappenpad omlaag en 
loop beneden RD door het weiland met links van 
u afrastering.  
 

(Een eindje verder passeert u rechts de restanten 
van de voormalige cement “fabriek” Beutenaken).  
 

Aan de 3-sprong vóór houten brug gaat u R 
(zwart) met links de meanderende Gulp. Aan de T-
splitsing gaat u L (groen/zwart). Via bruggetje 
steekt u de Gulp over. Na draaihekje gaat u L 
klinkerweg omhoog 
 

8. Meteen daarna gaat u bij wegwijzer in de 
buurtschap Beutenaken L langs de doorgaande 
weg.  
 

(U passeert even verder ’t Koffiestulpke 
(vakwerkhuis), waar u in de knus ingerichte zaak of 
op het leuke achter tuinterras kunt pauzeren).  
 

Meteen daarna  gaat u bij wegkruis R 
(rood/groen) over de veldweg.  Na 50 m gaat u 
tegenover ’t Koffiestulpke en bij wegkruis R over 
de klinkerweg langs huisnr. 18 en loop bij 
verbodsbord RD  (groen/rood) de veldweg, die 
een mooie holle veldweg wordt, omhoog.  Na 800 
m gaat u boven aan de 4-sprong RD en volg deze 
veldweg circa 1 km RD over het plateau van 
Margraten. Steek in de buurtschap Terlinden de 
voorrangsweg over en ga R over het fietspad.  
 

(Als u hier aan de voorrangsweg L gaat, dan komt u 
meteen bij brasserie  Zeute Aardbei waar ook lekker 
ijs te krijgen is). 
 

Negeer bij wegkruis zijweg links. 25 meter verder 
steekt u weer de voorrangsweg over en loopt u 
RD (geel) over de veldweg), parallel aan het 
rechts gelegen fietspad. Aan de 4-sprong bij 
veldkruis gaat u L (rood/blauw/geel) over het 
graspad. Via twee klaphekjes komt u weer aan de 
voorrangsweg. U bent weer bij het café, de 
sponsor van de wandeling,  waar u binnen of op 
het terras 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,  

 

 
 

 


