
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

100. SLENAKEN 
21km 

 

Een pittige wandeling maar zeer 
gevarieerd. Via Beutenaken, 
Pesaken en Crapoel bereikt u 
Bissen. Vandaar door de bossen 
naar Teuven in België.  Bij punt 3 
passeert u het tuinterras ’t 
Koffiestulpke. (Zie voor 

openingstijden de website). 
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100. SLENAKEN 21km 
Gps afstand: 21000m 
Looptijd: 4.35 uur 
Hoogteverschil: 158m 
 
Startpunt: Hotel Klein Zwitserland aan de Grensweg 11 te Slenaken (nabij de kerk).  

 
1. Met uw rug naar de ingang van het hotel gaat u 
R. Ga nu meteen bij wegkruis L 
(Planckerweg/rood) de asfaltweg omhoog, die 
een eindje verder een stijgende veldweg wordt. 
Negeer zijpad rechts. Boven aan de ongelijke 4-
sprong bij wegkruis en zitbank (mooi uitzicht) gaat 
u R (blauw/69) omhoog richting Schilberg. Aan de 
4-sprong bij St. Jozefkapel (1946), wegkruis en 
waterput in het buurtschap Schilberg gaat u RD 
(Maastrichterweg) richting Hoogcruts.  
 
2. Neem nu de eerste veldweg R (blauw). Negeer 
veldweg rechts en volg geruime tijd de veldweg 
met mooi uitzicht omlaag. Steek beneden 
voorzichtig de voorrangsweg over en loop RD 
(zwart/blauw) over de veldweg. Aan de 4-sprong 
bij Mariakapelletje en de uitstroom van 
regenwaterbuffer Beutenaken RD (zwart) loopt u 
RD omlaag. Aan de T-splitsing gaat u L 
(groen/blauw) omhoog. Aan de Y-splitsing bij 
veldkruis type vliegermodel gaat u R 
(groen/blauw) omhoog. Let op! Let op! Boven 
waar de veldweg tegenover akkerland een bocht 
naar rechts maakt, neemt u in de bocht het 
bospaadje R (moeilijk te zien). Vlak daarna loopt u 
via een draaihekje (stegelke) een natuurgebiedje 
binnen. Volg nu het pad RD omlaag. Loop in het 
weiland aan de rechterkant omlaag met rechts 
van u de afrastering. Loop na het draaihekje de 
veldweg verder RD omlaag.  
 
3. Beneden in het buurtschap Beutenaken gaat u 
L over de asfaltweg. (Bij huisnr. 56 ligt ’t 
Koffiestulpke, een leuke pauzeplek met tuinterras). 
Neem nu bij wegwijzer de eerste klinkerweg R en 
steek via de trappen het bruggetje over de Gulp 
over. en ga dan meteen 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. (De circa 22 
km lange Gulp ontspringt in het gehucht Gulpen nabij 
het Belgische plaatsje Henri-Chapelle en mondt 
tussen Gulpen en het buurtschap Cartils in de Geul). 
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. Het huidige gebouw stamt uit 
omstreeks 1900 en is een in neorenaissancestijl 
gebouwd herenhuis met trapgevels. Het vorige 
kasteeltje dat hier stond is in 1795 afgebrand. De 
fundamenten en het onderste deel van het huidige 
kasteel zijn restanten van een 12e-eeuwse burcht). 

Volg het pad door het weiland via draaihekjes RD.  
Aan de veldweg bij Mariakapelletje gaat u L (geel-
blauw) omlaag.  Aan de 3-sprong gaat u R 
(blauw/zwart) langs het mooie 
vakantievakwerkhuisje. Blijf het pad via stegelkes 
door de weilanden RD volgen. (Bijna aan het eind 
van dit pad ziet u links aan  de zijkant van de witte 
boerderij  het waterrad (1891) van de voormalige 
Groenendaals molen. Rond 1312 was hier ook al een 
watermolen).Aan de asfaltweg gaat u R 
(blauw/groen/rood/zwart).  
 
4. Bij de witte hoeve met muurkruis (no.19) loopt 
u het buurtschap Pesaken binnen. (Dit is Huis 
Wachtendonk en was vroeger een adellijk huis van 
de heren van kasteel Neubourg in Gulpen). Negeer 
meteen hierna zijweg rechts omhoog. Aan de 4-
sprong bij wegkruis, vakwerkhuis met 
Mariabeeldje en trafohuisje gaat u R omhoog 
richting Landsrade-Crapoel. Aan de ongelijke 4-
sprong bij veldkruis en picknickbank loopt u RD 
(rood) omhoog.  Waar boven de asfaltweg begint, 
negeert u graspad links. Vlak daarna aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u R (rood). Meteen 
daarna aan de T-splitsing in het buurtschap 
Crapoel gaat u L (rood). Meteen daarna gaat u bij 
wegkruis met hamer en nijptang R over de  
asfaltweg. (Als u hier 50 m. RD loopt, dan komt u 
links bij een mini Lourdesgrot en een wegkruis 
genaakt van bronzen granaten). Negeer bij stegelke 
zijpad links. Bij wegkruis wordt de asfaltweg een 
veldweg. Negeer voetpad rechts. (Even verder 
passeert u rechts het ongevalskruis van de 18 jarige 
Jozef Broers). Negeer zijpaden links en volg 
geruime tijd de grindweg langs het golfterrein. 
(Omlaag lopend passeert u een eind verder bij zijpad 
links en afsluitboom het memoriekruis van de RAF 
piloten S.A. Somerscales en H.R. Poole, wiens 
vliegtuig hier  op 23-4-1944 neerstortte. Van de 
zevenhoofdige bemanning overleefde alleen de 
vliegenier Tom Wingham de crash. Hij bracht zich 
met zijn parachute in veiligheid. Op 15 mei 2015 
stierf hij op 92 jarige leeftijd). 
 
5. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R (blauw) 
verder over het grindweg langs de golfbaan. (De 
Golf & Countryclub Wittem is de eerst opgerichte 
golfclub in Limburg (1956)). Aan de 3-sprong, met 2 
bomen in het midden en bij stenen veldkruis, gaat 
u L (zwart) richting het clubhuis van de golfclub.   
Aan de Y-splitsing voor het clubgebouw gaat u L 
en loop vervolgens RD (zwart) de holle weg 
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omlaag  (Een eind verder heeft u omlaag lopend 
mooi uitzicht op het langgerekte buurtschap 
Schweiberg). Beneden aan de 3-sprong bij 
wegkruis en wegwijzer in het buurtschap Bissen 
gaat u R de smalle klinkerweg omhoog langs 
huisnr. 7 richting Heijenrath. De klinkerweg wordt 
een licht stijgende veldweg, die u circa 1,2 km RD 
volgt.  (150 Meter verder passeert u het 
ongevalskruis van de 13 jarige Johannes Leonardes 
van Hautem. De jongen is hier op 6 april 1878 
verongelukt met paard en wagen. Hij is van de 
wagen gevallen en met zijn hoofd onder een wiel 
terecht gekomen).  
 
6. Aan de omgekeerde Y-splitsing bij zitbank gaat 
u RD verder omhoog. Negeer bij veldkruis en wit 
vakantiehuisje zijpad rechts omhoog en loop RD 
verder langs de bosrand. Negeer in het bos twee 
zijwegen rechts en loop verder RD (zwart) over de 
veldweg.  Aan de 3-sprong gaat u R over het 
brede pad met links van u de bosrand en rechts 
een weiland. Het pad gaat later door het bos 
omhoog. Let op! Neem het eerste bospaadje R. 
Aan de T-splitsing gaat u R. Negeer boven 2 
zijpaden rechts. Vlak daarna voorbij de 
afsluitboom gaat u R over de asfaltweg. Negeer 
veldweg links. Steek aan de 4-sprong bij 
wegkruis, twee zitbanken en ANWB-wegwijzer de 
doorgaande weg over en loop RD (blauw/geel-
rood) over de veldweg.  
 
7. Bij het begin van het bos gaat u aan de 4-
sprong bij infobord en picknickbank R (geel-
rood). Meteen daarna buigt het pad naar links. 
Volg geruime tijd dit pad door de bosrand. 
Negeer zijpad links en loop RD. Negeer zijpaadje 
rechts. Vlak daarna, voorbij een grote kuil en 
waar het brede pad naar links buigt, gaat u R. (U 
verlaat hier de geel-rode route). Volg enige tijd dit 
pad verder door de bosrand. Aan de 4-sprong bij 
groot boomkruis en afsluitboom gaat u R (geel-
rood). (Dit gietijzeren kruis is geplaatst na de 2e 
wereldoorlog door Twen Mordant, inwoner van 
Eperheide. Hij was in de oorlog als militair een tijdje 
gestationeerd in het Zeeuwse Veere). Vlak daarna 
buigt het pad naar links (geel-rood). Aan de Y-
splitsing gaat u R en blijf verder door de bosrand 
lopen. (U verlaat hier weer de geel-rode route). Bij 
houten afsluitboom en grenspaal no. 15 met 
jaartal 1843 gaat u L (blauw) met links van u de 
bosrand en rechts een akker.  
 

8. Voorbij het veldkruis (“a Herregodsbeuk”) gaat 
u R verder door de bosrand. (De naam heeft het 
kruis te danken aan het feit dat in het verleden 
iemand op de stam van een jonge beukenboom een 
kruisbeeld heeft gespijkerd. In de loop van de jaren 
werd de beuk dikker en dikker en werd het kruisbeeld 
in z’n geheel door de stam opgeslokt. Zo ontstond de 
naam “Herregodsbeuk”  (Onze Lieve Heer in de 
beuk). Toen de beuk werd gekapt heeft men jaren 
later hier een veldkruis geplaatst ter herinnering aan 
de “Herregodsbeuk”). Bij afsluitboom en grenspaal 
no. 14 gaat u R over het smalle pad. Steek aan het 
einde van dit pad de grindweg over en loop RD 
(84/wit-rood) over het bospad.  
 
9. Even verder begint het pad te dalen. Volg dit 
mooie holle pad omlaag. Bijna beneden aan de 3-
sprong gaat u R (85). (Als u hier even RD loopt, dan 
heeft u na de bladerenval mooi zicht op kasteel 
Sinnich). Blijf nu geruime tijd dit pad RD (85) 
volgen. (Een eindje verder ziet u links tussen de 
bomen nog eens het kasteel). Negeer bij draaihekje 
zijpad rechts omhoog en loop RD.  U heeft hier 
mooi uitzicht op de monumentale neogotische Sint-
Pieterskerk in Teuven. Ze werd in 1871-1877 
gebouwd nadat een brand de oude kerk in 1870 had 
verwoest). Aan de asfaltweg bij afsluitboom en 
zitbank gaat u L (85) omlaag. Beneden steekt u 
via de brug de Gulp. Aan de 3-sprong in Teuven 
loopt u RD (85/Gieveldstraat) omhoog. Boven aan 
de 3-sprong, bij muurkruisje, gietijzeren 
wegwijzer en het voormalig gemeentehuis van 
Teuven, gaat u RD (86/Dorp) omhoog richting 
kerk. (Wilt u even pauzeren, ga hier dan even  L en u 
komt bij café Modern). Negeer bij de Sint-
Pieterskerk (1877) zijweg links omhoog. Aan de 
grote kruising bij wegkruis gaat u RD (88).  
 
10. Aan de grote 3-sprong bij wegkruis type 
vliegermodel gaat u L (87). Vlak daarna neemt u 
de eerste asfaltweg R (70/rood). Negeer zijweg 
links. De asfaltweg wordt een veldweg. U 
passeert grenspaal no. 18. Boven aan de 
ongelijke 4-sprong bij wegkruis en zitbank gaat u 
R (rood/blauw) omlaag richting Slenaken. Negeer 
zijpad links. Beneden aan de T-splitsing bij 
wegkruis komt u weer bij hotel Klein Zwitserland, 
de sponsor van deze wandeling,  waar u nog iets 
kunt nuttigen. (Aan de achterkant van het hotel is 
een vrij toegankelijk terras met mooi uitzicht. Zeker 
doen). 

 
 

 
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.   

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

 

http://www.kroegjesroutes.nl/

