
Tour 4: Van Slenaken naar Heijenrath 
 

Met uw rug gekeerd naar het café „´t Brugske“ gaat u er tegenover (rechts van 
de Boswachter) de Waterstraat in. U passeert het café „´t Stegelke“. Volg het 
voetpad omhoog parallel aan de weg (Loorberg). 
Na 400 m steekt u de verkeersweg schuin links over. Volg het verharde pad 
omhoog langs het woonhuis met de “Slenaker weersteen”. 
U loopt voorbij een klein wit huisje met rood-witte luiken aan uw linker zijde. 
25m verder, bij een slagboom en zitbank, gaat u links het bos in (zwarte paal). 
U volgt het bospad en loopt vervolgens langs de bosrand. Negeer de zijpaden 
links. Let op! 100 m na een groen ijzeren hekwerk buigt u naar rechts het 
graspad op. 
U passeert twee draaihekjes en volgt dan de weiland afrastering in de richting 
van de bebouwing (groen-zwart). 
U loopt over het voetpad gelegen tussen twee hagen tot aan de verkeersweg met 
vakantiehuizen. 
Bij de Y-splitsing, 25 m verder, links aanhouden (groen-zwart). 
Bij de kruising met Kapel volgt u de geasfalteerde weg rechtdoor 
(Landsraderweg) richting Gulpen. 350 m verder passeert u Hotel 
Gerardushoeve. Hier tegenover buigt u links de veldweg in met het mooie 
uitzicht richting Gulpen. Bij de kruising met zitbank linksaf. Negeer zijweg 
rechts (blauw-geel) en blijf de veldweg rechtdoor volgen tot aan de bosrand. 
Ook hier hebt u een mooi uitzicht over het Gulpdal. 
Loop nu omlaag langs de bosrand. Als het paadje zich splitst, neemt u verder het 
rechter pad omlaag. 
Waar vervolgens het pad naar links afbuigt houdt u rechts aan (geel-blauw) en 
loop tot aan het riviertje de Gulp. 
Beneden steekt u via de brug de Gulp over en meteen na de brug (vóór de 
verkeersweg) links, 
Via een draaihekje het smalle voetpad op (groen-zwart). 
Via een ijzeren brug steekt u de Gulp weer over. Daar waar de weg naar rechts 
buigt, blijft u links (groen-zwart). Via een draaihekje bereikt u een weiland. 
Loop door het weiland voorbij een vervallen huis. Ga dan enkele houten 
traptreden omhoog. Het volgende weiland omhoog lopend bereikt u de bosrand. 
Loop rechts de grindweg omlaag. Let op! 50 m voordat u de Gulp bereikt buigt 
u linksaf via een draaihekje het weiland in. 
 
U loopt nu langs de Gulp over het graspad en passeert enkele houten bruggetjes 
om terug te keren naar het beginpunt. 


