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Deze gemakkelijke wandeling met enkele lichte hellingen gaat door het Grote Bos en het prachtige Gulpdal.
In Slenaken is genoeg horeca met terrasjes om te pauzeren. Aan het eind kunt u bij brasserie De
Zegelskoël nog iets eten en drinken. (Loop/rij dan richting Epen en u komt na 200 m bij de brasserie met
terras.
GPS-afstand 6600 m, hoogteverschil 100 m en looptijd 1.30 uur.
Startpunt: Vakantieappartementen Bie 't Kapelke, Grote Bosweg 2, Heijenrath.
(Vlakbij bij de kruising bij kapel zijn parkeerplaatsen (Kromsteeg 11)).

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.

8 HEIJENRATH 6,6 km
1. Met uw rug naar de vakantieappartementen
“Bie ’t Kapelke” gaat u L (Landsraderweg)
richting Gulpen. Na 300 m gaat u aan de 4-sprong
bij wegkruis en hotel Gerardushoeve, waar in de
zomer op de binnenplaats een leuk terras staat, L
(geel) over de veldweg. Na 600 m gaat u aan de Tsplitsing bij zitbank L (rood/geel). Aan de 3sprong loopt u RD (blauw/rood).
(Hier heeft u prachtig uitzicht over het Gulpdal met
o.a. beneden het kasteeltje Karsveld uit circa 1900).
Neem nu aan de bosrand het brede bospad L
(rood) en 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).
2. Aan
de
4-sprong bij boerderij en
Mariakapelletje hangend aan paal gaat u R
(groen) over het graspad. (Dus niet over de
veldweg). Negeer zijpaden rechts en volg het pad
RD (groen) langs de bosrand en weiland. Aan de
3-sprong, aan het einde van het weiland, gaat u L
(geel) over het licht stijgende pad met rechts de
bosrand en links het weiland.
(De grote, hoge ronde “bak” die u links rechts naast
de boerderij ziet, is een mestsilo).
Aan de T-splitsing gaat u R het bospad omlaag.
Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u L (geel) verder
omlaag. (Hier heeft u weer schitterend uitzicht over
het Gulpdal). Boven aan de 3-sprong gaat u R
(geel) het pad omlaag.
3. Beneden buigt het brede pad naar links. Volg
nu verder het pad dat een eind verder rechts
omlaag buigt. Beneden buigt het bospad naar
links (geel) en wordt een licht stijgend bospad.
Aan de 4-sprong in de bosrand gaat u R (groen)
en loop het weiland omlaag.
(U verlaat hier de gele route. U heeft hier weer mooi
uitzicht over het Gulpdal o.a. beneden op de grote
witte carréhoeve Broekhof (1799).
Beneden vóór houten brug en bij wegwijzer gaat
u L (zwart/geel-rood) over het pad
richting
Slenaken met rechts van u de meanderende Gulp,
een zijbeek van de Geul. Blijf dit pad geruime tijd
beneden en boven langs de meanderende Gulp
en aftakking van de Gulp RD (zwart) volgen.
(Even verder ziet u aan de overkant van de Gulp
rechts (wit gebouw) de voormalige watermolen van
Slenaken, de Broekmolen (1773) genaamd die aan
de molentak van de Gulp lag).

4. Bij de grote parkeerplaats in Slenaken loopt u
RD (zwart/geel-rood) over het pad met rechts
weer de Gulp. Steek bij mergelbrug de
doorgaande weg over en loop bij wegkruis,
zitbank en wegwijzer RD (Waterstraat/geel/rood)
over
de
doodlopende
weg
richting
Heijenrath/Eperheide.
(U kunt hier pauzeren bij het links gelegen (eet)café
De Boswachter, het rechts gelegen uitspanning
Samen of iets verder in de Waterstraat bij het rustige
gelegen restaurant ‘t Stegelke (met terras)).
De asfaltweg wordt bij de rijksmonumentale
voormalige hoeve (huisnr. 2) uit de 18e eeuw een
stijgend smal asfaltpad/voetpad, dat parallel loopt
aan de hoger gelegen doorgaande weg
(Loorberg). Waar het pad na 350 m bij de
doorgaande weg komt, gaat u voorbij zitbank
(mooi uitzicht)
schuin L
(geel/zwart/Rode
Kruisweg) bij verbodsbord de smalle asfaltweg
omhoog met rechts van u het alleenstaande huis
waarbij (even verder) de Slenaker weersteen staat.
Bijna boven bij zitbank (prachtig uitzicht) passeert
u de houten vakantiewoning ”Zonneheuvel” en
een Mariakapelletje aan boom.
5. Meteen daarna gaat u bij afsluitboom en
zitbank L (zwart/geel) over het bospad. Negeer
zijpaadjes links en blijf het bospad geruime tijd
RD volgen. Na 700 m passeert een weiland met
een groen ijzeren toegangshek. 100 meter verder
gaat u aan de 4-sprong R (zwart) over het smalle
pad. Vlak daarna passeert u twee draaihekjes
(stegelkes). Blijf het pad, gelegen tussen
afrasteringen, boven over het plateau van
Eperheide, RD (groen/zwart) volgen. Aan de
asfaltweg in Heijenrath gaat u RD. Vlak daarna
aan de 3-sprong gaat u L (zwart/groen) richting
kapel. (Rechts ziet u een mooi lang vakwerkhuis). U
passeert een picknickbank en 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 m. Op de put, die door de Stichting
Instandhouding
Landschapselementen
op
tafelhoogte is opgetrokken, ligt een glazen plaat).
U komt weer bij het beginpunt.
(De rijksmonumentale
Mariakapel is rond 1715
gesticht. De kapel is gebouwd in barokstijl, hetgeen
voor een kapel zeer zeldzaam is. Zie infobordje).

