
Tour 6: Van Slenaken naar Nurop 
 
Met uw gezicht naar ´t Brugske volgt u het met zwarte palen gemarkeerde pad rechts van de Gulp. 
U passeert drie houten bruggetjes en een ijzeren klaphekje. 
Aan de grote houten brug met enkele wegwijzers loopt u via de brug in de richting van Reijmerstok 
Bij boerderij de Helenahoeve rechts de verkeersweg volgen tot aan de Mariakapel. Daarna volgt u de 
verkeersweg links van de kapel omhoog voor 150 m neen buigt vervolgens rechts af. 
Loop de grindweg geruime tijd omhoog langs het Brander Bos. 
Na 800 m buigt u links af (blauw) en loopt met een schitterend uitzicht over de veldweg tot aan enkele 
houten trapjes via welke u op een geasfalteerde weg komt. U buigt rechts af en bereikt een kapel ter ere 
van St. Joseph. Bij de Kapel gaat u met een mooi uitzicht links in richting Nurop (Maastrichterweg). 
Bij de kruising met kastanjeboom, wegkruis en zitbank rechtdoor (87). U passeert grenspaal 18. 
Aan de T-splitsing met verkeersweg buigt u links af (88) en loop bij de 3-sprong met kruis in het midden 
(links picknickbank) rechtdoor. 
De weg maakt een bocht naar links, u blijft rechtdoor gaan. De weg wordt een veldweg en is vaak 
modderig. Na 400 m bereikt u de Gulp. U loopt over een smal bruggetje en dan verder parallel aan de 
gulp, vervolgens gaat u een trappenpad omhoog en omlaag. 
Volg het bord 89 en loop de holle weg omhoog. 
U moet nu kiezen tussen twee opties: 
Voor de korte wandeling: Volg de holle weg verder over 200 m. U loopt links het weiland in en langs de 
bosrand met een mooi uitzicht over het Gulpdal. 
Na ruim 200 m ontdekt u rechts een smalle weg die leidt naar het bos. Volg deze zeer steile weg door het 
bos. Boven staat u voor een afrastering en het smalle pad buigt naar links. Volg dit pad geruime tijd 
omlaag en omhoog door een loofbos. U bereikt weer een afrastering bij een weiland met paarden. Hier 
gaat u links langs de afrastering. U bereikt een geasfalteerde weg (Flabberweg) en buigt links af. Omlaag 
lopend bereikt u de verkeersweg (Loorberg). Links van deze weg volgt u het voetpad parallel aan de 
straat. Voorbij ´t Stegelke en de Boswachter bereikt u weer het beginpunt.- 
Voor de langere wandeling: U volgt de holle weg tot aan de dwarsstraat (Gievelderstraat) met links de 
Gelatofarm. U gaat naar rechts en 50m verder bij de Y-splitsing links over de bosweg. Na 750 m links de 
grasweg in tot aan de grenspaal 15. Neem nu de smalle weg rechts langs de bosrand. U passeert een 
“Herrgotts-Beuk”. Volg de blauwe markering en negeer alle zijwegen tot aan een brede veldweg met een 
schitterend uitzicht over Zuid Limburg. Hier links. Met een bocht naar rechts gaat de weg naar beneden. 
Enkele meters verder buigt u links af (blauw, geel).  
Bij de picknickbank volgt u het bord richting Eperheide en bereikt een T-kruising (Oosterweg). U loopt 
rechts en komt bij de Julianastraat. Ga naar links over het voetpad omhoog langs de straat voorbij de 
Gerardushoeve. (Rechts afbuigend bereikt u Ons Krijtland). Volg dit voetpad verder omhoog en 
vervolgens neemt u het voetpad links voor huisnr. 33. U loopt door 4 stegelkes heen voordat u de bosrand 
bereikt. In de rechter hoek ziet u een draaihekje. Via dit draaihekje bereikt u het bos. Volg het bospad 
naar rechts (blauw). Aan de kruising met zitbank rechts een veldweg inslaan. Bij de Y-splitsing links 
aanhouden, en dan bij de picknickbank en het infobord rechts tot aan de Julianastraat. U gaat nu links en 
neemt vervolgens de Gievelderweg links. Voor De Smockelaer rechts (Flabberweg). De weg leidt later 
naar beneden. Omlaag lopend bereikt u de verkeersweg (Loorberg). Links van deze weg volgt u het 
voetpad parallel aan de straat. Voorbij ´t Stegelke en de Boswachter bereikt u weer het uitgangspunt.- 
 


