
Tour 5: Van Slenaken naar Reijmerstock 
 

Met uw gezicht naar het café ´t Brugske neemt u rechts van de Gulp-brug het 
smalle voetpad langs de Gulp (blauw-geel). U passeert 3 houten bruggetjes over 
de Gulp en een ijzeren hekwerk. U bereikt de grote houten brug over de Gulp en 
loopt richting Helenahoeve. (de grote witte boerderij met het groene hek). Aan 
de Verkeersweg bij de Helenahoeve buigt u rechts af richting de Kapel. Links 
van de Kapel loopt u de verkeersweg omhoog voor 50m, dan buigt u rechts af de 
veldweg in. Bij het Mariabeeld rechtdoor (zwart). Bij de T-splitsing links een 
holle weg omhoog. Boven volgt u de veldweg, deze buigt naar rechts. U loopt 
tussen de akkers door. 
Bij de T-kruising rechtdoor. 
100m verder links het bosje in (rood-blauw). Volg deze weg geruime tijd tot aan 
een kruising met wegkruis en houten wegwijzer. Volg de wegwijzer rechtdoor in 
richting Reijmerstok over een graspad. U passeert 2 klaphekjes en bereikt de 
verkeersweg vlak bij café „A gen Ing“. Bij de verkeersweg rechts een meteen 
weer rechts de Reijmerstokkerdorpstraat in. 
Na 300 m tegenover „Hoeve De Puthof“ gaat u rechts de Hoogstraat in. 
Aan de kruising bij een grote kastanjeboom en een wegkruis steekt u de weg 
over richting veldweg. 
U neemt rechts van de veldweg het graspad en loopt rechtdoor het bos „De 
Kamp“ in. Bij de kruising met graspad links. Aan de T-splitsing rechts. Bij de 
volgende T-splitsing links. 
Meteen daarna de holle weg rechts omlaag. De holle weg wordt een steile 
veldweg omhoog. Boven aan de driesprong links (blauw). Hier een mooi 
uitzicht over het Gulpdal en een groot bos. 
Volg geruime tijd de veldweg omlaag tot aan de voorrangsweg (buurtschap 
Waterop). Steek de verkeersweg over en eveneens de Gulp en neem het voetpad 
links van de Gulp. 
Negeer zijweg links richting vakwerkhuis en loop rechtdoor (geel-blauw). Let 
op! Na 100 m bij Mariakapelletje rechts via een draaihekje het weiland in. Loop 
langs de afrastering in de richting van de huizen. U bereikt Hoeve Karsveld. 
Loop tussen de stallen door en verder rechtdoor via een draaihekje het weiland 
in. 
 


