821. SLENAKEN 9,7km

www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u via leuke paadjes en een rustige weg naar de buurtschap
Hoogcruts. Dan loopt u door een mooi dal en klimt u omhoog naar de buurtschap Terlinden waar lekker
schepijs verkrijgbaar is. Via een mooi plateau komt u in de buurtschap Beutenaken en dan wandelt u door
het mooie Gulpdal terug naar Slenaken waar aan het eind een mooi terras is om de wandeling af te sluiten.
Onderweg staan genoeg zitbanken.
Startpunt: Hotel restaurant café Berg en Dal, Dorpsstraat 19, Slenaken.
Tegenover het hotel is een openbare parkeerplaats.

blz 2 van 3
Gps afstand: 9700m
Hoogteverschil: 84m
Looptijd: 2.15

821. SLENAKEN 9,7km
1. Met de rug naar de ingang van het restaurant
gaat u R. Waar vlak daarna de doorgaande weg
bij pastorie (1799/zie infobordje) en Mariabeeldje
in muurnis naar links buigt, gaat u R over de
klinkerweg richting Teuven. Meteen hierna gaat u
R (Grensweg/rood) de asfaltweg omhoog. (Hier
staat voor de kerk de “kerkbron”. Zie infobordje bij
bron. De huidige vorm van de rijksmonumentale H.
Remigius kerk dateert uit 1793. Zie voor meer info
infobordje naast de deuringang van de kerk). Bijna
boven gaat u aan de 3-sprong bij wegkruis R
(Planckerweg/rood). Dit asfaltweg wordt even
verder een stijgende veldweg. Waar de rechts
gelegen grote akker eindigt en de afrastering van
weiland begint, gaat u R (blauw/geel-rood) het
pad omlaag, dat 2 haakse bochten maakt. Aan de
smalle asfaltweg gaat u L omhoog. Boven aan de
3-sprong bij St. Annakapel (1850) en zitbank
(prachtig uitzicht) gaat u L verder omhoog. (Zittend
op de zitbank achter de kapel ziet u rechts de Sint
Pieters kerk (1870-1877) in het Belgische Teuven.
De route volgend kijk dan omhoog lopend ook nog
eens achterom). Bijna boven bij trapje en bord “U
nadert fietsknooppunt” gaat u R (blauw/geelrood) het pad in. (Een eind verder passeert u 2
zitbanken met mooi panorama). Aan de T-splitsing
bij waterpoel en boomkruis gaat u L (blauw/geelrood) over de veldweg.
2.
Aan
de T-splitsing in het buurtschap
Schilberg gaat u R (blauw/geel-rood) over de
asfaltweg. Aan de 3-sprong bij zitbank, wegkruis
en boomkruis gaat u RD (blauw/Maastrichterweg).
Aan de voorrangsweg bij het voormalig klooster
Hoogcruts gaat u L het fietspad omlaag. (In de 15e
eeuw zag een herder hier een heilig kruis in de
struiken. Het was zo indrukwekkend, dat zelfs de
schapen er voor knielden. Op die plek werd een
kapel gebouwd die zich eind 15e eeuw ontwikkelde
tot een klooster. Het werd Hoog Kruis genoemd
oftewel Hoogcruts. Het klooster werd opgezet door
de paters sepulchrijnen. Het klooster werd belangrijk
als bedevaartsoord. In het klooster hebben
verschillende ordes gewoond zoals de Franse zuster
Domminicanessen, de zusters Clarissen, paters
Franciscanen. Het heeft ook nog de functie gehad
van jeugdherberg en opvang van gehandicapten. In
1979 is het verwoest door brand. Het is in 2011
opgekocht door het Limburgs landschap en wordt (32015) het geconsolideerd). Steek beneden bij groot
wegkruis de voorrangsweg en fietspad RD over
en ga dan meteen L de inrit omlaag naar de
loodsen. Bij de twee loodsen loopt u RD de
veldweg omlaag met links boven van u de

loodsen. Waar de veldweg bij ijzeren hek van
regenwaterbuffer Hoogcruts eindigt, loopt u RD
met rechts van u de haag/afrastering. Het pad
maakt 2 haakse bochten en volg dan geruime tijd
het pad RD langs de bosrand en akker. Negeer bij
draaihekje zijpad links omhoog en blijf het pad
RD (bruin) vlak langs de bosrand volgen. (U loopt
dus niet RD het weiland). Vlak daarna buigt het
pad bij stenen veldkruis met de tekst “Jacobus
Bindels van Noorbeeck 1848" naar rechts. (Over
het einde van Jacobus doet een drietal verhalen de
ronde: getroffen door de bliksem; fataal ongeluk met
paard en kar; doodgeslagen door collegakoeherders). Via klaphek verlaat u het pad en gaat
u L de asfaltweg omlaag. (U kunt, indien mogelijk,
via het weiland L naar de ANWB wegwijzer lopen).
3. Meteen daarna aan de 3-sprong bij ANWB
wegwijzer en wegkruis gaat u R de asfaltweg
omhoog richting Terlinden.
Negeer meteen
veldweg links omhoog en loop RD (bruin). Let
op!
Na 100 m. buigt de stijgende weg bij
waarschuwingsbord “voorrangsweg” naar rechts.
30 Meter verder gaat u schuin R tussen paaltjes
door het pad omhoog. Meteen daarna aan de 3sprong loopt u RD over het brede graspad met
rechts van u de doornheg. Aan de T-splitsing
gaat u L het brede (gras)pad omhoog. Boven aan
de asfaltweg gaat u R. Negeer na 400 m. veldweg
links omhoog. (Even verder passeert u links een
zitbank). Aan de T-splitsing in het buurtschap
Terlinden bij Mariakapel en wegkruis “100 jaar
jonkheid Terlinden 1883-1983” gaat u L. Meteen
daarna
gaat
u
aan
de
3-sprong
R
(Karsvelderweg). Steek bij wegkruis schuin links
de voorrangsweg over en ga bij verbodsbord RD
over de klinkerweg, die een veldweg wordt. (Hier
aan de voorrangsweg ligt De Zeute Aardbei waar u
heerlijk schepijs maar ook koffie met vlaai kunt
krijgen). Volg nu geruime tijd de veldweg RD. Aan
de 4-sprong gaat u R (groen/blauw). De licht
dalende veldweg buigt naar links en wordt even
verder een holle dalende weg.
4. Beneden aan de T-splitsing bij veldkruis gaat u
L (groen/blauw) verder omlaag. Aan de 3-sprong
gaat u RD (blauw/zwart/groen). Steek vlak daarna
in het buurtschap Beutenaken bij H. Hartkapel
(1929/zie infobordje) de doorgaande weg over en
ga RD (groen) via het draaihekje (stegelke) het
voetpad in, gelegen tussen haag en afrastering.
Steek via het bruggetje de Gulp over en ga R
(zwart/groen) over het bospad. U passeert een
klaphekje en volg het pad RD met rechts van u

blz 3 van 3
afrastering.
Een eind verder loopt u het
trappenpad omhoog met rechts beneden de
meanderende Gulp. Boven gaat u L het weiland
omhoog. Aan de 3-sprong bij bosrand gaat u R
(groen/geel/zwart) het bospad omhoog.
5. Vlak daarna boven aan de T-splitsing gaat u R
(groen/zwart) het brede pad omlaag. Beneden, ca.
20 m. voor het riviertje de Gulp, gaat u L (geelrood/geel/blauw/zwart/groen) door het draaihekje
en loop RD het weiland met links van u een
“bosstrook”. Het pad buigt naar links en loop RD
beneden door het weiland. Een eind verder buigt
het pad rechts omlaag met links van u een stukje
“bosstrook” en rechts de meanderende Gulp.
Steek R het bruggetje over en loop RD richting
witte Helenahoeve (1913). Ga door het draaihekje
en ga dan L (blauw/zwart) over het pad, parallel
aan de doorgaande weg. (Even verder passeert u
links beneden de voormalige watermolen van
Slenaken, de Broekmolen genaamd.(wit gebouw).
Oorspronkelijk was het een graan- en oliemolen. De
molen dateert waarschijnlijk uit 1773. In 1962, bij het
overlijden van de toenmalige molenaar, werden de
activiteiten gestopt).
U loopt weer Slenaken
(Sjlennich in het Limburgs dialect) binnen. Negeer

zijweg rechts omhoog. U komt al snel weer bij het
restaurant, de sponsor van deze wandeling, waar
u op het terras of binnen de wandeling kunt
afsluiten met een hapje en drankje.
Aardigheidje:
De
beroemde
Friese
advocatentweeling de gebroeders Ankers brengen
als sinds 1960 hun vakanties door tijdens de
zomerkermis in Slenaken en vertoeven dan in hotel
Berg en Dal. Ze slaan nooit een jaar over. Hun vaste
kamers zijn nr. 13 en 14. In hun voetspoor reist een
heel gevolg van vrienden en familie mee. Het is er
dan altijd zeer gezellig en het Limburgs drankje “Els”
jenever ontbreekt dan natuurlijk niet. Toen de
kermisexploitanten niet meer naar het dorp wilde
komen omdat er te weinig te verdienen was, namen
de broers contact op met de Bond van
Kermisexploitanten en zegden toe dat zij de
personeelskosten op zich zouden nemen als de
kermis maar weer teug kwam. En de kermis kwam
terug tot grote vreugde van de inwoners van
Slenaken.
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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.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

