Trage Tocht Slenaken
Auteur: Rutger Burgers
Onderste en Bovenste Bos, Schilberg en de Gulp
Slenaken ligt min of meer verstopt in het diepe Gulpdal op de grens met België. Tijdens
deze tocht kun je steile hellingen en mooie doorkijkjes verwachten. Voortdurend gaat de
route op en neer. We wandelen vanuit het dorp gelijk het hellingbos in en gaan daarna
met een boog door boerenland naar het Onderste en Bovenste Bos. In het Bovenste Bos
wandel je steeds aan de bosrand vanwege de mooie vergezichten. Bij helder weer kijk je
ver over de landsgrens heen. Hoog boven Teuven passeer je een grenspaal. Even verder
volg je een steil bospad omlaag en rol je zowat de Gulp in. Het uitstapje over de grens is
van korte duur. Als we eenmaal weer in eigen land zijn volgen we de onverharde
Maastrichterweg richting Schilberg. De prachtige weg slingert licht omhoog, met de
kerktoren van Slenaken rechts in de diepte. We lopen het toeristische dorp voorbij om als
slot van de wandeling de mooie weidepaden langs de Gulp te kunnen bewandelen.
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Routebeschrijving
1. Vanaf het parkeerterrein op Heijenratherweg linksaf, voetpad langs weg omhoog. Je
verlaat de bebouwde kom en gaat gelijk linksaf karrenspoor omhoog, terrein
Staatsbosbeheer, gele route. Je loopt aan de bosrand en gaat op splitsing rechtdoor het
bos in, smal pad omhoog. Op scherpe kruising linksaf omlaag. Het pad buigt iets naar
rechts. Op kruising van paden rechtsaf omhoog, groene route. Op volgende kruising
rechtdoor omhoog.
2. Boven op kruising linksaf, gele route. Je loopt even aan de bosrand en gaat op
splitsing linksaf het bos in. Volg het pad naar rechts. Je komt het bos uit en passeert een
slagboom. Direct daarna op driesprong rechtsaf, karrenspoor tussen weiden door. Op
kruising bij boerderij schuin linksaf, karrenspoor met gele en rode route en boomgaard
aan je linkerhand. De weg buigt naar links. Even verderop splitsing rechts houden richting
Landsrade.
3. Op viersprong aan de bosrand rechtsaf, halfverharde weg. Even verder op splitsing
rechtdoor, rode en gele route. Op driesprong met bank rechtdoor, pad aan de bosrand.
Einde bospad rechtdoor, smal pad tussen hagen omlaag. Het pad buigt wat naar rechts
en komt uit op een halfverharde weg. Ga hier rechtdoor, iets omhoog. Aan het eind
rechtsaf, wandelpad naast asfaltweg (Landsraderweg). Waar de asfaltweg naar rechts
buigt ga je linksaf, halfverharde weg. Op driesprong rechtsaf, halfverharde weg aan
bosrand. Steeds rechtdoor de onverharde weg aanhouden.
4. Steek aan het einde van de weg de voorrangsweg over en ga linksaf, asfaltpad naast
weg (als je het pad even naar rechts volgt kom je bij Auberge De Smockelaer). Eerste
pad rechtsaf, verboden voor verkeer. Op driesprong bij i-paneel rechtsaf Onderste Bos
Staatsbosbeheer in. De weg buigt naar links het bos in, niet ver van de bosrand. Op
driesprong rechtdoor. Waar de weg naar links buigt ga je rechtdoor, bospad min of meer
aan de bosrand. Het pad slingert door het bos. Op vijfsprong met veldkruis in boom ga je
rechtdoor, veldkruis aan je rechterhand. Het smalle pad daalt en wordt hol.
5. Einde bospad bij weide rechtsaf omhoog. Op driesprong linksaf, pad aan bosrand
aanhouden. Op driesprong met bankje scherp rechtsaf omhoog het 'Bovenste Bos' in,
bospad. Op kruising linksaf, iets omlaag. Verderop buigt het pad naar links en gaat het
steiler omlaag. Einde bospad bij P-plaats met picknickset rechtsaf, halfverharde weg. Je
passeert groeve 'Het bovenste Bosch' en loopt omhoog. Bij houten slagboom rechtsaf het
Bovenste Bos in, bospad. Op kruising van paden rechtdoor. Op driesprong linksaf,
bospad. Op volgende driesprong rechtsaf langs veldkruis, pad aan bosrand. Je komt uit
bij grenspaal met nr. 15.
6. Bij grenspaal linksaf België in, graspad tussen weiden. Aan het eind rechtsaf,
halfverharde weg aan bosrand. Op driesprong met slagboom rechtdoor richting
wandelknooppunt 89. De halfverharde weg komt uit op een asfaltweg. Even rechtdoor op
asfaltweg en op knooppunt 89 linksaf langs slagboom onverhard pad richting 88. Op
splitsing rechtdoor omlaag en op volgende splitsing links aanhouden, omlaag. Het pad
wordt hol en buigt naar rechts. Je komt beneden uit bij het riviertje de Gulp.

7. Bij de Gulp rechtsaf omhoog, trappenpad. Even verder weer omlaag. Een vlonder
oversteken en het pad vervolgen langs de Gulp. Op driesprong linksaf richting 88, pad
langs Gulp langs een bank en een betonnen bruggetje over. Volg het pad rechtdoor, even
verder onverharde weg 'I gen Treut'. Op asfaltweg rechtdoor. Aan het eind linksaf, drukke
weg. Op driesprong met wandelknooppunt 88 rechtdoor richting Plank.
8. Op knooppunt 87 rechtsaf, asfaltweg Nuroperveld. Voorbij een laatste huis wordt de
weg onverhard. Onverharde Nuroperveld steeds rechtdoor volgen. Je verlaat België bij
grenspaal nr. 18 en gaat rechtdoor, smal pad. Op kruising met bank, wegwijzer en
knooppunt 70 rechtdoor richting Schilberg. De onverharde weg slingert door het land.
Rechtdoor langs huizen en asfaltweg volgen.
9. Op kruising met kapel rechtsaf richting Slenaken, asfaltweg. Voorbij een wit huis daalt
de weg. Even verder in bocht linksaf, trapje op en voetpad langs haag volgen. Op
driesprong met veldkruis rechtsaf, karrenspoor omlaag. Op driesprong rechtdoor omlaag.
Steeds rechtdoor het dalende bospad volgen. Tussen hagen door kom je uit op een
asfaltweg. Steek de voorrangsweg over en ga rechtdoor, onverharde weg met blauwe en
zwarte route. De weg gaat achter boerderijen langs. Op schuine kruising met Mariabeeld
rechtdoor, onverharde weg. Einde pad rechtsaf naar huis aan voorrangsweg.
10. Voorrangsweg oversteken en rechtdoor door draaihekje, voetpad met groene route.
Het pad buigt naar links langs huizen en riviertje de Gulp. Via houten brug de Gulp
oversteken. Direct op splitsing rechts houden. Je gaat door een klaphek een weiland met
boomgaard op. Rechts houden langs afrastering en trappenpad omhoog volgen. Volg het
pad naar links over een weide omhoog. Aan de overzijde van de weide rechtdoor verder
omhoog. Einde pad rechtsaf onverharde weg omlaag, groene en zwarte route.
11. Waar je uit het bos komt ga je linksaf door een draaihekje een weiland in. Volg het
pad min of meer langs de Gulp. Bij handwijzer vóór brug linksaf door wandelsluisje en gelijk
op splitsing rechtsaf richting Slenaken, graspad met zwarte route. Je passeert enkele
wandelsluisjes en vlonders en houdt het pad door de verruigde weilanden langs de Gulp
aan. Je komt uit bij het parkeerterrein aan de Heijenratherweg, eindpunt van de
wandeling.
Praktische informatie
Lengte van de wandeling
17 km
Zandpadgarantie
95%
Start- en eindpunt
Slenaken, P-terrein tegenover Heijenratherweg 2
Openbaar vervoer
Slenaken, bushalte Slenaker Vallei vanaf Station Maastricht, bus 57 richting Gulpen.
Parkeren
Parkeerterrein Heijenratherweg 2 Slenaken

Horeca
1. Slenaken, De Boswachter, Heijenratherweg 2, www.deboswachter.com.
2. Diverse andere gelegenheden bij startpunt. 3. Auberge De Smockelaer bereikbaar
vanaf aan de Julianastraat, punt 4, www.smockelaer.nl

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rutger Burgers, zie voor meer
info www.routewerk.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gpstrack te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tochtslenaken/16666/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

Deze wandeling maakt deel uit van een serie wandelingen Lopen in Limburgs
Heuvelland, een project van Rutger Burgers (www.routewerk.nl) en Rob Wolfs
(www.wolfswandelplan.nl). Zuid-Limburg is het Nederlandse Mekka voor de wandelaar.
De routemakers maken gebruik van een mer à boire aan fantastische, zoveel mogelijk
onverharde wandelmogelijkheden in het altijd glooiende landschap. Een wandelgidsje
met 18 routes verschijnt eind 2016 bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig
(www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

