Wandeling van hotel/restaurant Berg en Dal Slenaken.
Een gevarieerde wandeling van 9 km. Mooie uitzichten, deels door
het mooie Groote Bosch en door het Gulpdal.
LA= linksaf, RA= rechtsaf, RD= rechtdoor, Y= splitsing, T= splitsing, R=richting
Bij het verlaten van ‘Berg en Dal, gaat u naar links de Schilbergerweg omhoog.
Bij splitsing weg naar rechts negeren en volg de doorgaande weg.
Na bocht een dassenburcht aan de rechterkant.
Even verder voor weiland met fruitbomen, pad LA
Aan de linkerkant zicht op de huidige Sint Remigiuskerk 1792 in laat-romaanse
bouwstijl gebouwd op de plaats waar in de 14e eeuw een kapel heeft gestaan.
Bij veldweg RA. Bij kruispunt RA, R Schilberg. Bij kruispunt met kapel en
waterput RA.
Deze kapel is gebouwd uit dank dat de bevolking van Schilberg tijdens de Tweede
Wereldoorlog gespaard is gebleven.
Afdaling naar het Gulpdal.
De Gulp is een riviertje dat ontspringt in het Belgische Gulpen bij Henri Chapelle en
na ca. 22 km uitmondt in de Geul bij het Nederlandse plaatsje Gulpen. Ze wordt
gevoed door verschillende bronnen en zijbeekjes. Het waterpeil wordt ook sterk
beïnvloed door regen- en dooiwater. In de Romeinse tijd werd ze Galopia genoemd,
wat kleine geul of bovenbeek betekent.
Ca 200 meter na witte woning, pad LA en bij daaropvolgende veldweg LA. Bij
asfaltweg RA. Weg door Schilberg RD blijven volgen tot aan voormalig klooster
Hoogcruts.
In de 15e eeuw zag een herder hier een heilig kruis in de struiken. Zelfs de schapen
knielden ervoor en op de plek werd een kapel gebouwd, die zich ontwikkelde tot
klooster. Het werd Hoog Kruis oftewel Hoogcruts genoemd en ontwikkelde zich tot
belangrijke bedevaartplaats voor hen die het Heilig Kruis in het Heilige Land niet
konden bezoeken maar hier een alternatief vonden.
Het klooster heeft meerdere bestemmingen gehad, werd in september 1975 door
brand grotendeels verwoest en raakte steeds verder in verval. In 2011 is de ruïne
Hoog Cruts verworven door de Stichting Het Limburgs Landschap, die de ruïne zal
stabiliseren en voor het nageslacht zal bewaren.
Bij klooster RA. Bij boerderij en wegkruis LA door veldweg. Deze weg tussen
meidoornhagen daalt af naar het Gulpdal.

Bij klein kapelletje met Mariabeeldje LA.
Kruisen en kapellen: verspreid door Limburg staan zo'n 3.000 kruisen en kapellen
(ongeveer 1.500 kruisen en circa 1.500 kapellen), meer dan honderd Lourdesgrotten
en een groot aantal heiligenbeelden. Samen vormen zij het zogeheten klein-religieus
erfgoed van Limburg. Rond deze kruisen en kapellen worden vele religieuze tradities
in ere gehouden.
Bij T, RA. Asfaltweg oversteken naar voetpad. Na bruggetje over de Gulp LA.
De Gulp kan bij hevige regenbuien flink buiten haar oevers treden, hetgeen in 2012
grote schade opleverde aan verschillende hier gevestigde horecabedrijven. In de
zomer van 2021 opnieuw veel schade bij langdurige regen.
Bij draaihekje RA, R Landsrade en na brug over de Gulp meteen LA langs de
Gulp. Langs witte boerderij RD door weiland en bij draaihekje en klein kapelletje
RA veldweg omhoog volgen.
Ongeveer halverwege deze helling aan de linkerkant een dassenburcht met
meerdere in- en uitgangen. Hun voedsel bestaat voor 70% uit regenwormen en
engerlingen uit kort grasland, verder insecten, (val)fruit en granen. De das wordt
aangemerkt als beschermde diersoort. Dassenburcht gaat soms generaties lang
mee. Soms enkele honderden jaren. Meerdere gangen boven elkaar. Ventilatiepijpen
en vluchtwegen. Spoor van uit burcht direct omhoog naar akker of weiland. Maximaal
10 à 15 dieren per burcht. Hoofdburcht plus bijburchten. Territorium 30-50 ha groot.
Dassen hebben een kop-romplengte van 67-80cm. Gewicht varieert van 7-20 kg.
Boven bij de zitbank terugkijkend een mooi uitzicht over het Gulpdal en aan de
horizon een zendmast bij Reijmerstok langs de weg naar de Planck.
Hier RD en bij T, RA. Bij bos LA.
Dit is het Groote Bosch een berken-beuken-eikenbos, arme grond. Tot de 10e eeuw
was het Groote Bosch werkelijk één groot bos van Slenaken tot Epen. Men begon
toen bos te ontginnen voor akkerland en als kaphout/brandhout. Dit duurde tot begin
20e eeuw. Er zijn ook sparren aangeplant voor de mijnindustrie, om stuthout van te
maken. Hiervoor niet gebruikt, omdat inmiddels stalen stutten in gebruik kwamen.
Na ca 150 meter rechts een doline. Dit is een trechtervormige inzakking in het
landschap, die ontstaat doordat een bij de oppervlakte liggende kalklaag oplost als
gevolg van zure regen (karstverschijnsel). De oplossingsruimte wordt daarna opgevuld
met boven de kalklaag liggend materiaal. Dit nazakken leidt tot de ronde dolines, die
in de ondergrond verbonden zijn met geologische orgelpijpen. Soms leiden de dolines
en orgelpijpen bij kalksteengroeves tot instortingen.
Weg langs bosrand volgen R Heijenrath. Bij boerderij RA en bij bos LA, weg
langs bos blijven volgen. Bij kruising, bij zitbank RD en direct daarna RA naar
beneden.

Na 2 grote Beukenbomen, bijna beneden het graafwerk van dassen. Bij het verlaten
van het bos aan de linkerkant kalkgrasland met voor Nederland zeldzame planten.
Voorbij de zitbank maretakken in de bomen.
Maretakken zijn half parasieten met een eigen fotosynthese. Groeien alleen bij
kalkhoudende bodem. Verspreiding door vogels die het plakkerige spul van de vrucht
aan een tak afvegen of uitpoepen en daarom ook de benaming vogellijm. Duurt ca 1
jaar voor de plant echt begint te groeien en kan 50 jaar oud worden. Aan het einde van
de twijgjes groeien bloemen (onopvallende schubjes met een groenig-gele kleur) in
groepjes van 3. De planten zijn van gescheiden geslacht. Er zijn aparte planten met
mannelijke bloemen en aparte voor vrouwelijke. De mannelijke bloemen zijn groter.
Bessen alleen op vrouwelijke planten.
Bij asfaltweg RA. Vlak voor bushalte pad naar R. U komt nu op de
parkeerplaats tegenover Hotel Berg en Dal.

