Wandeling van:
Gasterij Henry VIII van
Park Landal ”de Waufsberg”

de Waufsberg-Schilberg-Slenaken-GulpdalBeutenaken-Terlinden-de Waufsberg
Een wandeling van gasterij Henry VIII van Park Landal ”de Waufberg”
naar Slenaken en terug. De wandeling voert ons via de Waufs-berg en
Hoogcruts naar Slenaken. De terugweg gaat door het schitterende
Gulpdal, een stukje door het bos via Beutenaken en tussen de akkers
door naar Terlinden. Tenslotte door het bosgedeelte van het mooie
landgoed “De Waufsberg”. Je komt typische Limburgse holle wegen,
enkele hellingen en dassenburchten tegen. De rondwandeling is ca.
9 km en kan ingekort worden tot ca. 6 km.
We verlaten de gasterij Henry VIII en lopen naar de hoofdingang van
Park Landal ”De Waufsberg”.
De naam van het park is ontleend aan De Waufsberg die Noorbeek met het
buurtschap Hoog Cruts in de gemeente Eijsden-Margraten verbindt.
We komen op de doorgaande weg, die we oversteken. Aan de overkant
gaan we over het smalle voetpad naar links. Aan het einde van het pad,
bij tweede huis aan de rechterkant (huisnummer 16) oversteken en
links van de weg gaan lopen. Even later gaan we weer rechts lopen over
het fietspad. Na 150 meter komen we op de grote verkeersweg, die we
rechtdoor oversteken (Slenaken 2, Epen 7) en volgen weer het fietspad.
Na ca. 100 meter gaan we naar rechts het verharde weggetje in (Maastrichterweg), blauwe route.
A). De wandelaars die de 6 km lopen gaan hier niet naar rechts, maar blijven
rechtdoor lopen. Aan het begin van de lange muur gaan we rechts van de
weg het smalle pad op achter de heg, evenwijdig aan de doorgaande weg. Bij
de Camping Boerderij ”Welkom” gaan we naar links. D.w.z. door de heg,
steken de weg over en gaan rechtdoor de veldweg in. Een draaihekje naar
rechts negeren we en blijven rechtdoor lopen tot helemaal beneden tot op de
viersprong bij een klein kapelletje tussen de bomen. Hier gaan we linksaf. En
op de T-splitsing gaan we naar links omhoog en gaan nu samen met 9 kmroute verder bij punt B).
Bij de driesprong (Biesweg) rechtdoor de Maastrichterweg blijven volgen. 100 Meter na het laatste huis rechts (huisnummer 7), gaan we
linksaf de veldweg in langs de boomgaard, blauwe en geelrode route. Op
de driesprong gaan we naar rechts, blauwe en geelrode route. We blijven
rechtdoor lopen, langs de zitbanken. Via 3 trapjes komen we uit op een
verharde weg. We gaan naar links naar be-neden. We passeren vakantie-

woning ”An der Del”. Bij de driesprong bij de St. Annakapel en een grote
kastanjeboom gaan we rechtdoor naar beneden (dus niet Kerkdel volgen).
De kapel ligt, ver weg van alle bebouwing, op een splitsing van wegen,
overschaduwd door een grote kastanjeboom. Het hoort bij dat deel van de
buurtschap Schilberg, dat tot de gemeente Gulpen-Wittem behoort. Kleine
wegkapel van veldbrandsteen, met een zadeldak en groene houten deuren
voor een rondbogige toegang.
Op de T-splitsing gaan we naar links, blauwe en geelrode route, richting
huizen. We komen uit op de doorgaande weg en gaan rechtsaf, richting
kerk. Vóór Hotel Restaurant ”De La Frontiere” gaan we met de bocht
mee naar links en lopen door tot aan het laatste restaurant aan de linkerzijde, restaurant ” ’t Brugske”. We gaan over het Gulpbruggetje en
dan meteen naar links via een trapje het voetpad op, geelrode, geelblauwe en zwarte route. We gaan niet over het bruggetje naar links maar lopen rechtdoor. We gaan door het ”stegelke” (houten hekje).
De weilanden worden gekenmerkt door een typisch Limburgs fenomeen: de
‘haspels’ en de ‘stegelkes’. De naam ‘haspel’ is afgeleid van een klein werktuig van die naam, dat in vroeger jaren vrijwel in elk gezin voorkwam, namelijk de wolhaspel. Deze diende om gesponnen garen op te winden. In het dialect noemde men hem ’de haspelmeule’. Het is dan ook niet vreemd dat een
voetpadhaspel in het dialect ‘weijemeuleke’ werd genoemd. Een andere naam
voor haspel, is tourniquet. Een ander type doorgang, in de omheiningen aangebracht, draagt de naam ‘stegel’ of ‘stegelke’, een samenstel van palen, die min
of meer in driehoeksverband zijn geplaatst. De palen zijn in de regel met rondhout of plankjes verbonden. Het idee erachter is vrij simpel. Veehouders hadden vroeger meer landerijen naast elkaar, maar wilden bijvoorbeeld niet dat
het vee zich over de totale oppervlakte zou verspreiden. Om het vee in het
beekdalenlandschap op een afgezet land bij elkaar te houden, was dus een
omheining nodig. Echter op deze manier kon de veehouder zelf ook niet meer
van wei naar wei lopen. En dus werd een smal, draaibaar poortje bedacht
waardoor dit wel mogelijk was. Tegelijkertijd was het de snelste en kortste
weg naar de kerk in het dichtstbijzijnde dorp of gehucht. Heden ten dage profiteren vele wandelaars nog steeds van deze eenvoudige, maar unieke oplossing! In Zuid-Limburg, en zeker in de gemeente Gulpen-Wittem, vormen ze een
opvallende herinnering aan het werk van de veehouder van weleer. Een mooi
sieraad in het Limburgse heuvellandschap.
Het is wel zo dat het tegenwoordig algemeen gebruik is geworden dat de
naam ‘stegel’ gegeven wordt aan allerlei soorten hekjes (vaak eigenlijk ten
onrechte). Ook in deze gids wordt de naam ‘stegel’ gebruikt; ook daar waar
sprake is van een haspel.
We blijven dit voetpad over enkele bruggetjes en door een hek steeds
rechtdoor en langs de Gulp volgen.

De Gulp ontspringt in het gehucht Gulpen bij Henri Chapelle (B) en stroomt na
ca. 20 km nabij het Nederlandse Gulpen in de Geul. Opvallend is, dat deze
beek zowel in Gulpen ontspringt als in Gulpen uitmondt.
We komen bij een bruggetje (aan de overkant zien we de grote witte
”Helenahoeve”, waar we niet naar links gaan maar naar rechts a.h.w.
rechtdoor, richting Beutenaken 0,4 km en Waterop 1,5 km.
De Helenahoeve ligt in het dal van de Gulp bij Slenaken. In deze prachtige
omgeving, waar het heerlijk wandelen en fietsen is, wordt heerlijk hoeve-ijs
van eigen receptuur verkocht in handgemaakte ijshoorntjes. IJs eten bij de
Helenahoeve is gewoon lekker en lekker gewoon! Dus heeft u trek in een ijsje
loop er dan even heen en kom weer terug naar de route.
We blijven onderlangs, evenwijdig aan de Gulp lopen, groene, zwarte en
geelrode route. In het open weiland volgen we het pad naar rechts, richting het voor ons liggende draaihekje (rechts de paaltjes: groen, zwart
en geelrood). We gaan door het hekje en dan naar rechts omhoog, geelrode, groene, zwarte en geelblauwe route. Het wordt een flinke klim. Na
een lichte daling gaan weer omhoog en na ca. 100 meter gaan we linksaf, gele en groene route. We verlaten hier dus de geelrode route (Krijtlandpad)
Het Krijtlandpad is een streekpad in het uiterste zuiden van Zuid-Limburg in
Nederland. Het pad loopt van Maastricht naar Vaals en terug, met een lengte
van 90 kilometer. Er is voorzien in een "doorsteek" tussen Slenaken en Gulpen.
Het is in beide richtingen gemarkeerd met geelrode tekens
Op de driesprong kort daarna gaan we rechtdoor naar beneden, groene
en zwarte route. Na het open veld gaan we naar rechts, een lang trappenpad naar beneden en komen in een groot weiland. We volgen het
weidepad kort langs de afrastering, gaan door een bosje en komen bij
een klaphekje. Na het klaphekje over een houten vlonder. We gaan naar
links over het Gulpbruggetje, groene route. Direct naar links en daarna
haaks naar rechts. Via een draaihekje komen we op een doorgaande geasfalteerde weg, die we rechtdoor oversteken en volgen nu de blauwe en
groene route.
B) Bij de driesprong rechtdoor omhoog, blauwe en groene route. Bij de
driesprong, met rechtsboven op de hoek een kruisbeeld, gaan we naar
rechts omhoog. Na een lange steile klim gaan we helemaal boven haaks
naar rechts, groene en blauwe route. We negeren het smalle pad (bijna
niet te zien) naar rechts. Op de viersprong gaan we de niet gemarkeerde
veld-0weg naar links in. We blijven deze veldweg volgen totdat we weer
op de rijksweg uitkomen, waar we linksaf slaan. We komen bij aardbeienbedrijf ”De Zeute Aardbei”, waar we eventueel kunnen pauzeren.
Bij het verlaten van het aardbeienbedrijf steken we de rijksweg rechtdoor over en gaan de Karsvelderweg in. Op de T-splitsing gaan we naar

links. Op de driesprong (met kapel) gaan we rechtsaf (Kutersteenweg).
We verlaten Terlinden en blijven rechtdoor lopen. Een graspad (bij
bordje: GRONDWATER BESCHERMINGSGEBIED) naar rechts negeren
we. We lopen door tot bij een hekwerk aan de linkerkant van de weg.
Hier gaan we door de smalle opening naar links en volgen rechtdoor het
graspad tussen de bebossing en het weiland. In de verte zien we links
vóór ons de huizen van Park Landal De Waufsberg liggen.
We lopen hier over het Landgoed ”De Waufsberg”, 8,80 ha groot en aangelegd
in het voorjaar van 2005. Het totale plantsoen bestaat uit 44.000 stuks en
bestaat uit: wintereik, zomereik, acacia, es, esdoorn, beuk, grauwe abeel,
berk, boskriek, tamme kastanje, kleine blauwe linde, haagbeuk, kardinaalsmuts, lijsterbes, Gelderse roos, hazelaar, inheemse vogelkers en Spaanse Aak.
We blijven steeds rechtdoor lopen en verlaten dit ”wilde zwijnengebied”
(vaak zijn de afdrukken van hen te zien) via een opening naast een houten hek. We gaan naar links via het pad aan de overzijde van de weg. We
blijven rechts van de weg lopen totdat we weer bij de hoofdingang van
Park Landal “De Waufsberg” komen en lopen naar binnen terug naar
gasterij Pub Henry VIII, het eindpunt van deze prachtige wandeling.
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