152. SLENAKEN 7,5km
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Deze wandeling met 2 pittige hellingen gaat door het mooie Gulpdal en door het Grote Bosch. Onderweg
passeert u een ijskraam met heerlijk ijs en in het buurtschap Beutenaken ’t Koffiestulpke met een leuk
tuinterras.

blz 2 van 3
Startpunt: Restaurant 't Stegelke, Waterstraat 7, Slenaken. U kunt parkeren op de grote parkeerplaats
tegenover de Waterstraat.
Gps afstand: 7500 m. Hoogteverschil: 86 m. Looptijd: 1.40 uur.

152. SLENAKEN 7,5km
1. Met de rug naar de ingang van het restaurant
gaat u R. Steek bij wegkruis, wegwijzer en zitbank
voorzichtig de doorgaande weg over en ga
meteen R (geel). Loop nu bij mountainbike route
bord Heuvelland RD (geel) het asfaltpad parallel
aan de doorgaande weg omhoog met links van u
de grote parkeerplaats. 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 4-sprong gaat u RD verder omhoog. (U
verlaat hier de gele route). Negeer zijpaden en blijf
RD omhoog lopen.
2. Na 250 m. gaat u boven aan de kruising L
omlaag. Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong
bij zitbank L (groen) het bospad steil omlaag.
Aan de kruising van bospaden loopt u verder RD
(groen) omlaag. Aan de 4-sprong beneden in de
bosrand gaat u RD (groen) en volg het pad door
het weiland omlaag. (Hier heeft u weer prachtig
uitzicht over het Gulpdal en beneden op de witte
Helenahoeve).
Steek
via
bruggetje
de
meanderende Gulp over en loop richting witte
hoeve. Aan de voorrangsweg bij de Helenahoeve
(1799) gaat u R. (U passeert links een ijskraam met
heerlijk ijs en waar het in de zomer heerlijk zitten is
onder de dikke boom). Aan de grote 3-sprong bij
Mariakapel
(1880/zie
infobordje)
en
de
herinneringsplaquette van Roy Disse uit
Noorbeek gaat u RD (zwart/blauw) over het pad,
parallel aan de doorgaande weg richting
Noorbeek. (Roy kwam hier op 18 okt. 2010 ’s
morgensvroeg op onverklaarbare wijze om het leven
toen hij terugkwam van zijn werk als loonwerker).
3. Na 40 m. gaat u R (blauw/zwart) over de
veldweg. Aan de 4-sprong bij Mariakapelletje en
de uitstroom regenwaterbuffer Beutenaken gaat u
RD (zwart) omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R
(blauw/zwart/groen) omlaag. Steek in het
buurtschap Beutenaken de doorgaande weg over
en loop bij H. Hartkapel (zie infobordje) RD (groen)
via draaihekje (stegelke) het smalle pad, gelegen

tussen haag en afrastering, omlaag. Het pad
buigt naar links en even verder steekt u via
bruggetje de meanderende Gulp over. Meteen
daarna gaat u aan de T-splitsing L (zwart) over
het bospad met links van u de Gulp. Aan de
volgende T-splitsing bij buis, waardoor zijbeekje
stroomt, gaat u L (groen/zwart) met links nog
steeds de Gulp. Voorbij bruggetje komt u bij de
achteringang van “t Koffiestulpke waar u op het
terras of binnen in de knus ingerichte zaak kunt
pauzeren. Volg verder het bospad RD. Aan de
klinkerweg gaat u R en steek via trappen het Geul
bruggetje over.
4. Meteen na het bruggetje gaat u L (geel/rood)
over het pad met links van u de Gulp. Volg nu het
pad via draaihekjes RD door de weilanden
richting witte hoeve met rechts van u afrastering.
Loop bij de monumentale carréboerderij Karsveld
(1819) RD (geel-blauw/geel/rood) tussen de
stallen door. (Hier bij de hoeve ziet u links het
kasteeltje Karsveld, een in neorenaissancestijl
gebouwd herenhuis met trapgevels uit circa 1900).
Volg het pad door het weiland via draaihekjes RD.
Aan de veldweg bij Mariakapelletje gaat u R
(geel/rood) de veldweg omhoog. Volg nu geruime
tijd de stijgende veldweg (10%). Boven aan de 3sprong bij zitbank (mooi uitzicht) en boomkruis
loopt u RD (blauw/geel). Negeer zijweg links. Aan
de T-splitsing gaat u R (blauw/rood).
5. Na 50 m. gaat u aan de 3-sprong aan de
bosrand L (rood). Volg dit pad door en later
langs de bosrand 600 m. RD. Negeer bij
wegwijzer zijpad schuin rechts omlaag richting
Waterop/Beutenaken en loop RD (geel/rood). Aan
de 4-sprong bij boerderij en Mariakapelletje
hangend aan paal gaat u RD (geel-rood) over de
veldweg richting bos. Aan de 3-sprong aan de
bosrand gaat u L langs de afsluitboom. Negeer
meteen graspad schuin rechts en blijf RD langs
het weiland en de bosrand lopen. Negeer graspad
rechts en loop verder RD (geel) langs de bosrand.
Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u RD. Vlak
daarna aan de volgende 4-sprong loopt u verder
RD (zwart/geel) langs de bosrand.
6. Negeer alle zijpaadjes en blijf dit pad geruime
tijd RD volgen. Na 700 m. gaat u aan de Tsplitsing bij zitbank en afsluitboom R (geel/zwart)
de smalle asfaltweg omlaag. (U passeert meteen
rechts de houten vakantiewoning “Zonneheuvel”.

Dan passeert u een zitbank met prachtig uitzicht).
Steek beneden voorzichtig de voorrangsweg over
en ga dan R (geel/rood) het asfaltpad omlaag dat
parallel loopt aan de doorgaande weg (Loorberg).
(Hier heeft u bij zitbank weer mooi uitzicht). Na 350
m. loopt u beneden bij de rijksmonumentale

blz 3 van 3
voormalige hoeve (huisnr. 2) uit 18 e eeuw
Slenaken binnen en u bent weer bij restaurant ’t
Stegelke, de sponsor van de wandeling, waar u
binnen of op het rustig gelegen terras nog iets
kunt eten of drinken.
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Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

