
Wandeling van hotel/restaurant Berg en Dal Slenaken. 

Een gevarieerde wandeling van ca 15 km door het Gulpdal met 

hoogteverschillen en mooie uitzichten. 

LA=linksaf, RA=rechtsaf, RD=rechtdoor, Y=splitsing, T=splitsing, R=richting 

Bij het verlaten van ‘Berg en Dal’, steekt u de weg over naar de parkeerplaats 

en verlaat deze aan de achterzijde omlaag. Bij asfaltweg LA. Na brug LA via 

voetpad langs Gulp. Door weiland RD. 

In dit weiland populieren met daarin Maretakken. Een maretak is een halfparasiet en 
haalt vocht en voeding uit bast van de boom. 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.   

U passeert een klaphekje en bij het daarna volgende stegelke RA, door weiland 

richting Beutenaken (Gulp stroomt links van u). Bij volgende stegelke LA. Bij 

voorde (doorwaadbare plaats)over brug en daarna RA. Na kapel bij huisnr.23 

RA, wandelpad. Na brug LA.(pad langs Gulp volgen) Na volgende brug bij 

stegelke LA en nogmaals LA. Bij huisnr.18, RA veldweg (tegenover ’t 

Koffiestulpke’ en Á gen Trap’). Deze weg is al snel een mooie diep uitgesneden 

holle weg omhoog.  

Zuid-Limburgse holle wegen zijn uniek voor Nederland. Ze zijn ooit ontstaan doordat 

regen- en smeltwater vanaf de heuvels naar de dalen stroomde. Het soms krachtig 

stromende water nam al het losse materiaal mee met als gevolg dat er diepere 

geulen ontstonden. De eerste boeren. De Bandkeramiekers arriveren in Zuid Limburg 

rond 5300 v.Chr. Zij kwamen uit het gebied van de Eufraat en de Tigris, het huidige 

Irak en brachten ons de eerste landbouwgewassen en de eerste 

landbouwhuisdieren. De mens maakte gebruik van die geulen. Eerst te voet, daarna 

samen met het vee en later met paard en kar. Door dit gebruik werd de weg steeds 

meer uitgehold. Veel holle wegen zijn tegenwoordig voorzien van een asfaltdek 

waarmee voorkomen wordt dat de weg en de bermen te veel afbrokkelen. 

Bij kruispunt RA, weg naar links negeren.   

Op de akkers naast deze veldweg zijn vele restanten van stenen werktuigen 

gevonden. Dezewerktuigen werden gemaakt van afslagen van vuursteen, 

zogenaamde klingen. Het bos aan de linkerkant, waar we dadelijk door afdalen 

ontleent er zijn naam aan. ‘Het Klingendalerbos’. In ons Limburgs dialect: ‘d’r 

Klingender’. 

 



Bij T, LA door Klingendalerbos omlaag en dan omhoog. Zodra boven, na ca 

250m, RA, teruglopende weg. Na stegelke pad door weiland volgen. In dal door 

stegelke pad door bosrand volgen. Bij volgende stegel RD. Bij einde bos door 

twee stegelkes en afdalen naar Gulpdal. Bij asfalweg LA en daarna RA,  

Pesakerweg. Na huisnr.19, RA, veldweg. 

Aan de linkerkant  in deze holle weg 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. 

In bosrand tegenover hoogzit jagers komt de voor Nederland zeldzame hazelmuis 

voor. (Alleen in Zuid-Limburg op een beperkt aantal plaatsen.) Ook wel het aapje van 

het zuiden genoemd omdat zij net als mensen en apen een grijpduim heeft.  

U wandelt nu door een eiken/berkenbos met als ondergroei veel adelaarsvaren. 

Boven bij de zitbank uitzicht op de boerderij van Karsveld en daarachter kasteeltje 

Karsveld. Aan de horizon zendmast langs de Provincialeweg  bij Reijmerstok. 

Hier RD. Bij T, RA en bij bos LA. 

U wandelt nu in het Groote Bosch. Toen het plateau nog niet ontgonnen was vormde 

dit hellingbos samen met het Onderste bos inderdaad één Groot Bosch. 

U ziet hier ook veel sparren, die ooit aangeplant werden om als stuthout te dienen 

voor de mijnbouw. 

Na ca 200 meter aan de rechterkant een diepe kuil. Dit is een doline en is een 
trechtervormige inzakking in het landschap, die ontstaat doordat een bij de oppervlakte 
liggende kalklaag door zure regen opgelost wordt (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. 
 

Na bocht bij kruispunt LA langs boerderij. Bij kapel LA, Landsraderweg. 

De bidkapel ter ere van Maria is rond 1715 door Jan de Ney gesticht en gebouwd in 

Barokstijl, hetgeen voor een kapel zeer zeldzaam is. In de tijd van de Franse Revolutie 

is ze als schuilkerk gebruikt. De pastoor van Slenaken weigerde de eed van trouw aan 

Napoleon af te leggen en moest daarom onderduiken. Hij kwam terecht bij een zekere 

familie Lemmens in Heijenrath. In 1996 werd de kapel een rijksmonument. 

 



Achter Gerardushoeve RA. Pad RA negeren. Na bocht bij T, LA. Bij bosrand pad 

RA naar beneden. Bij T, LA. Na zitbank bij T, RA en daarna weer RA. Bij asfaltweg 

RA. Bij T oversteken en over voetpad R Heijenrath. Bij Y, R Teuven en meteen 

RA. Bij Y, LA via wandelpad. Bij Slenakerhof LA over Gulp. 

 

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. Dat bleek weer eens tijdens de overstroming 

van juli 2012 na een hoosbui in het Belgische Hombourg. De normale waterafvoer 

bedraagt 300-500 liter per seconde.  De brug kan 15.000 liter per seconde 

verwerken. Deskundigen hebben berekend dat toen 18.000 tot misschien wel 20.000 

liter water per seconde aangevoerd werd. 

Aan de rechterkant ziet u de pastorie uit 1779. De omlijsting van ramen en deuren 

zijn van Naamse steen. In de kelder bevindt zich een kerkelijk museum. 

Bij bocht RA en arriveert u weer bij ‘Berg en Dal’. 

 

 

 


