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Gulp bij Slenaken 

Beschrijving 
Dit is een wandeling in de buitencategorie voor stroomwaarts. De wandeling is in weinig te 

vergelijken met de andere wandelingen op deze site. Het landschap is anders, de rivier is anders en 

de bebouwing is anders. De Gulp is een kleine en korte rivier die meandert door het heuvelland. De 

route is relatief kort maar door het klimmen en dalen wel intensief. 

Route 

 

1. Vanaf de brug over de Gulp bij de Waterstraat volgen we het pad langs de Gulp. We houden 

de rivier steeds aan de linkerhand en blijven dit pad lange tijd volgen. Bij het gehucht 

Beutenaken gaan we even over de Gulp heen maar gaan aan het einde van het pad direct 

weer rechtsaf 
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2. We steken de brug over en gaan meteen linksaf een smal pad langs de Gulp en vervolgen dit 

pad door de weilanden met wederom de rivier aan de linkerhand 

3. Waar het pad uitkomt op een verharde weg gaan we linksaf dit pad op en steken de Gulp en 

volgen deze weg naar links.  

4. Na de huizen gaan we rechtsaf een pad door de weilanden in omhoog tegen de heuvel op. 

Dit pad blijven volgen door een bos en over velden, zijpaden negeren. 

5. Op een T splitsing bij een groot toegangsbord ga je linksaf (voor het gevoel terug) en loop 

je naar beneden en weer stijl omhoog. 

6. Bij een pad tussen akkers rechtsaf een pad ingaan en dit geruime tijd volgen  tot vlak bij de 

huizen van Beutenaken. 

7. Pad rechtsaf achter de huizen ingaan en uitlopen (steeds links aan houden). Het pad komt 

uit op een verharde weg. Het pad langs de weg volgen tot aan Slenaken 

8. Bij de kerk linksaf je komt vervolgens bij het beginpunt uit. 

http://www.stroomwaarts.nl/

