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Een wandeling langs weilanden en bosranden met steeds leukere uitzichten naar Landsrade. De terugweg 
gaat langs de golfbaan en de buurtschap Berghem. Volg bijna de hele route de blauwe paaltjes. In punt 4 
passeert u een leuk boerderijterras. 
 
Startpunt: Hotel - Restaurant Les Jumeaux, Prinses Ireneweg 20, Gulpen. 
(In de straat zijn gratis parkeerplaatsen. Als deze bezet zijn parkeer dan gratis op de grote parkeerplaats aan de 
Schoolstraat). 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,63 km 2.15 uur 116 m 165 m 
 

 
 

6. GULPEN 9,6 km 
 

1. Met uw rug naar het hotel gaat u L.  Aan de  
3-sprong, bij fontein bestaande uit vissen en 
waterspuwende vroedmeesterpad, gaat u R de 
trappen omhoog. Boven gaat u R over de 
asfaltweg. Negeer doodlopende klinkerweg links  
omhoog. Even verder negeert u zijpad links 
omhoog. Aan de  4-sprong bij wegkruis gaat u 
RD. Waar de asfaltweg scherp naar rechts buigt, 
gaat u bij zitbank L (Molenweg) over de 
klinkerweg  U passeert de, aan de molentak van 
de Gulp gelegen, watermolen Neubourg, die het 
grootste waterrad van Nederland heeft.  
 

(De oorspronkelijke Neubourg molen deed van 1712 
tot 1851 dienst als watermolen t.b.v. van een hier 
gevestigde papierfabriek. Deze werd afgebroken en 
in de plaats kwam een graanmolen (1853), ook wel 
Molen van Roex genoemd).  
 

Boven aan de voorrangsweg gaat u R omhoog 
over het trottoir, met links van u het 
zwembadparadijs Mosaqua. Negeer meteen 
zijweg rechts. Let op! Aan de 4-sprong bij 
voormalig klimcentrum Rocca en wegwijzer gaat 
u L.  Meteen daarna gaat u R (blauw/rood) het 
voetpad/graspad omhoog. Volg dit licht stijgende 
pad 750 m RD, met links van u akkerland en 
rechts beneden de asfaltweg. (U loopt dus parallel 
aan de lager gelegen asfaltweg). Bij picknickbank 
(mooi uitzicht) loopt u verder RD over het brede 
graspad, parallel aan de asfaltweg. Boven bij 
twee zitbanken en infobord over “de Koning van 
Spanje”, steekt u de asfaltweg over en via het 
draaihekje (stegelke) loopt u een 
weiland(rood/blauw) in.  
 

(Deze beklimming is bij wielerliefhebbers  bekend 
onder de naam “de Koning van Spanje”). 
 

Volg het pad (rood/blauw) door het weiland 
schuin links omlaag en dan omhoog richting 
linkerkant bos.   
 

(Boven ziet u links de grote carréhoeve (1867) en  
rechts beneden camping Osenbos in Euveremen 
Bungalowpark Roompot Gulpen).  
 

Via klaphek verlaat u het weiland en ga dan L 
(rood/blauw) over het pad langs de bosrand. Het 
pad buigt bij afsluitboom naar links en wordt een 
stijgende veldweg. 

 
2. Aan de asfaltweg gaat u R (rood/blauw).  
 

(Links ziet u hier, aan de asfaltweg, de mooie grote 
carréhoeve met 2 sluitstenen boven de poorten met 
het jaartal 1867).  
 

Let op!  Na 50 m (einde haag)  gaat u L (blauw) via 
draaihekje het weiland in. Loop nu RD, via drie 
stegelkes, het weiland omlaag met rechts van u 
afrastering en links van u mooi uitzicht over het 
Geuldal en op o.a. de 94 m hoge TV mast boven 
in het Eyserbos. Voorbij het derde draaihekje 
gaat u R door het klaphekje en ga dan meteen L 
door het volgende weiland omlaag met links van 
u afrastering. Bij alleenstaande hoge meidoorn, 
waarin een wilduitkijkhut staat, gaat u door het 
stegelke en ga dan R  door het langgerekte 
weiland, met rechts van u afrastering.  Na 500 m 
gaat u de smalle asfaltweg L omlaag. Boven bij 
wegkruis wordt de asfaltweg een veldweg. Let op! 
Meteen daarna gaat u R (blauw) over het 
voetpad/grindpad. Na een haakse bocht naar 
rechts komt u via draaihekje in een weiland. Loop 
dan RD door het weiland langs de afrastering 
richting boerderij. Bij de boerderij loopt u via 
klaphekjes RD (blauw). Bij de grote ronde 
mestsilo loopt u via draaihekje en twee 
klaphekjes verder RD. Aan de klinkerweg aan de 
voorkant van hoeve Landsraderhof gaat u L.  
 

(Tegenover de voordeur van de hoeve staat een 
kleine Mariagrot).  
 

3. Aan de 3-sprong bij wegkruis en 
verkeerspiegel in de buurtschap Landsrade, loopt 
u RD (blauw) richting golfbaan. Waar de 
asfaltweg naar links buigt, negeert u bij 
verbodsbord zijpad rechts.  Aan de Y-splitsing  
bij het bord “De Zuid Limburgse Golf en 
Countryclub” gaat u L (zwart/blauw) over de 
grindweg, die u bijna 1 km RD volgt.  
 

(Even verder loopt u over terrein van de  Golf & 
Countryclub Wittem, de eerst opgerichte golfclub in 
Limburg (1956)).  
 

Aan de 3-sprong met 2 bomen in het midden en 
bij stenen veldkruis, gaat u RD (blauw) omlaag 
verder over het terrein van de Golfclub.  
 

http://www.hotellesjumeaux.nl/
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Aan de 3-sprong bij zitbank, afvalbak en grote 
zwerfsteen, gaat u L (blauw) omlaag en loop 
verder langs de golfbaan. Negeer bospaadje 
rechts. Negeer bij wegwijzer, afsluitboom en 
memoriekruis  zijpad rechts.  
 

(Hier staat het memoriekruis van de RAF piloten S.A. 
Somerscales en H.R. Poole, wiens vliegtuig hier  op 
23-4-1944 neerstortte. Van de zevenhoofdige 
bemanning overleefde alleen de vliegenier Tom 
Wingham de crash. Hij bracht zich met zijn parachute 
in veiligheid. Op 15 mei 2015 stierf hij op 92 jarige 
leeftijd).   
 

4. Boven bij zitbank en afsluitboom gaat u R 
(blauw) over het bospad. Negeer zijpad links. Vlak 
daarna aan de 4-sprong gaat u R (geel). (Hier 
verlaat u de blauwe route). Aan de T-splitsing, aan 
de bosrand, gaat u L (geel) langs de bosrand. 
Negeer aan de bosrand bij zitbank (mooi uitzicht) 
zijpad links. Beneden aan de 3-sprong bij 
wegwijzer loopt u RD langs de afsluitboom. Aan 
de Gerardushoeve (boerderijterras de Verloren 
Kost. Open vanaf Pasen t/m herfstvakantie) wordt 
de veldweg een stijgende asfaltweg.  
 

(Hier heeft u rechts mooi uitzicht o.a. beneden op het 
Redemptoristenklooster (in de zomer alleen op het 
torentje) in Wittem).  
 

Negeer bijna boven zijpad rechts. Boven aan de 
T-splitsing gaat u R (blauw)  over de asfaltweg en 
volg weer de blauwe wandelmarkeringspaaltjes.  
 

(Op de links gelegen parkeerplaats van camping 
Panorama Camping Gulperberg heeft u prachtig 
uitzicht op o.a. het Gulpdal, Gulpen en het torentje 
van kasteel Neubourg).  
 

Negeer voorbij blauw wegkruis zijpad links 
omlaag en loop RD over de smalle asfaltweg.  
 

(Een eind verder heeft u links bij zitbanken weer 
prachtig uitzicht over Gulpen).   
 

5. U passeert restaurant De Gulperberg. Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij het grote  Missiekruis 
(8 januari 1834)  gaat u RD.  
 

(Het kruis werd geplaatst door de Redemptoristen 
van het nabij gelegen klooster van Wittem. Sinds de 
plaatsing van het missiekruis werd er gepreekt en 
trokken jaarlijks processies de berg op).  
 

Neem nu de eerste weg L langs de hoge 
telecommunicatiemast.  
 

(Als u hier 50 m RD loopt, komt aan de 3-sprong 
waar rechts bij zitbank het herinneringsmonument 
staat aan de  sportjournalist en wielerlegende Jean 
Nelissen.  
 

In het monument zijn een microfoon, zijn 
onafscheidelijk glas wijn en sigaar (inkeping) 
verwerkt.  
 

Hier heeft u ook weer schitterend uitzicht. Links 
beneden ziet u het klooster in Wittem. Voor u het 
dorpje Partij en in de verte de hooggelegen St. 
Martinus kerk in Vijlen, de 133 m hoge tv-toren in het 
Aachener Wald en rechts daarvan de Boudewijntoren 
(uitkijktoren) op het Drielandenpunt in Vaals).  
 

De weg buigt naar links en u passeert het Maria 
monument.  
 

(Het  in 1935 hier geplaatste 3 m hoge Mariabeeld 
staat op een 13 m hoge sokkel. De sokkel is aan vier 
zijden versierd met mozaïeken  en de namen van de 
parochies die toen behoorde tot het dekenaat 
Gulpen.  
 

Loop even om het Mariabeeld heen en u heeft weer 
prachtige uitzichten. Hier staan verschillende 
zitbanken).  
 

Waar de weg weer naar links buigt, gaat u R 
(blauw) via het klaphek het grasveld omlaag. 
Beneden aan de asfaltweg gaat u L. Let op! 
Tegenover trappenpad gaat u bij picknickplaats 
met zitbanken R en loop vervolgens het 
trappenpad omlaag. Steek beneden de asfaltweg 
over en ga RD de klinkerweg omlaag. Beneden 
aan de  T-splitsing u gaat u R. Meteen daarna 
gaat u, tegenover huisnr. 27, L de trappen 
omlaag. Beneden bij de fontein bestaande uit 
vissen en waterspuwende vroedmeesterpad gaat 
u L en u komt weer bij het restaurant, de sponsor 
van de wandeling,  waar u binnen of op het terras 
nog iets kunt eten of drinken. 

 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden  gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 
 

 


