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Een rustige route waar u door holle paden en door weilanden over heuvels loopt met mooie uitzichten. 
 

Startadres : Herberg De Zwarte Ruiter,  Markt 4,  Gulpen. U kunt parkeren aan de parkeerplaats in de 
Schoolstraat.  (Vanaf de parkeerplaats loopt u links naar de oversteekplaats met verkeerslichten en steek de 
Rijksweg over. Loop RD de weg in naar de Zwarte Ruiter).  
 

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.   
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 6,90 km  1.40 uur  82 m 106  m 
 

 
 

34. GULPEN 6,9 km 
 

1. Met uw rug naar de herberg gaat u L en loop de 
Dorpsstraat omhoog.  
 

(Even verder komt u via de toegangspoort, gelegen 
tussen de woningen Dorpstraat 24 en 20, bij Huize 
Kantonhof. Dit is een huis met een rijke historie. Het 
is o.a. het onderkomen geweest van de  dorpsschool 
en het Kantongerecht Gulpen, dat van 1842-1933 in 
Gulpen was gevestigd.  
 

Hier (Dorpsstraat 18-20) staat ook het voormalige 
gemeentehuis annex postkantoor (1912) van de 
toenmalige gemeente Gulpen).  
 

Aan de ongelijke 5-sprong gaat u RD 
(rood/groen).  
 

(Hier staat links het Joods Monument ter 
nagedachtenis aan de Gulpense joodse 
gemeenschap en de oorlogsslachtoffers.  
 

Rechts staat  de oude kerktoren van Gulpen. Deze 
romaanse toren bevindt zich op het oude ommuurde 
kerkhof en was de kerktoren van de oude Petruskerk. 
Deze werd in de jaren 1612-1614 herbouwd en in 
1924 afgebroken. De toren dateert uit de 11e-13e 
eeuw en is het enige nog bestaande deel van een 
middeleeuwse dorpskerk.  
 

De oude pastorie dateert uit 1732 en is tegen de 
toren aangebouwd. Vanaf 2010 doet deze, volledig 
gerestaureerde, toren dienst als expositieruimte en 
als officiële trouwlocatie van de gemeente Gulpen-
Wittem).  
 

Negeer zijweg links en rechts. Negeer boven bij 
de met zgn. speklagen gebouwde Hoeve de 
Burgh (1650), zijweg links en loop RD 
(rood/groen) over het fietspad omlaag. Na 400 m, 
vlak voorbij de witte boerderij (no. 4), gaat u L de 
veldweg steil omhoog. Na circa 400 m gaat u L 
(rood) via een draaihekje (stegelke) het weiland 
in.  
 

2. Volg het dalende en stijgende pad door het 
weiland. Boven aan de smalle asfaltweg gaat u R 
(rood) omhoog. Aan de T-splitsing bij  
telecommunicatiemast van KPN gaat u R 
(rood/geel-rood).  
 

(Een eindje verder passeert u rechts, bij  de ruïne 
van de voormalige boerderij “de Heesel”, een 
herdenkingskruis. Op 27-11-1941 kwamen hier vier 
mannen omstreeks 20:30 uur om het leven bij een 
bominslag. Een Engels vliegtuig loosde een 
brisantbom. De vier mannen, de in de nabijgelegen 
koeienstal (mergelstalletje) nog even aan het werk 
waren, waren naar buiten gegaan om een kijkje te 
nemen. Zij werden door de enorme luchtdruk van de 

bom gedood. Wonder boven wonder bleven de 
aanwezigen in de boerderij, waaronder vier slapende 
kinderen, ongedeerd).  
 

Waar boven de asfaltweg naar links buigt, loopt u 
RD (rood/geel-rood) over de veldweg. Aan de  
T-splitsing, bij zitbank aan de bosrand, gaat u L 
(blauw/rood). Negeer zijweg rechts. Aan de 
asfaltweg gaat u R (rood). Vlak daarna aan de 
3-sprong gaat u RD (rood). 
 

3. Aan de 4-sprong gaat u L (rood) over de 
veldweg.  
 

(Even verder ziet u links de 94 m hoge tv-toren in Eys 
en de hooggelegen St. Martinuskerk (1860-1862) in 
Vijlen).  
 

Beneden  aan de T-splitsing in de buurtschap 
Ingber gaat u R (rood) omhoog.  
 

(U passeert rechts de  herenhoeve Kapittelshof (no. 
29), die vroeger hoorde bij het O.L. Vrouwe kapittel 
van Aken.  De hoeve dateert uit 1863. De grote 
schuur met mergelbanden en uilengaten uit 1710).  
 

Bij wegkruis gaat u L (rood) over de veldweg. 
Negeer inrit schuin rechts naar weiland, negeer 
bij volgend kruis paadje L en blijf de veldweg 
volgen.  Negeer volgende  smal zijpad links. Loop 
RD (geel/rood) en volg dan geruime tijd de 
dalende veldweg, met prachtig uitzicht. Neem 
beneden zijweg L, richting woonwijk. Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u R (Akelei). 
 

4. Negeer zijwegen en loop RD omlaag richting 
kerk. (U passeert Zorgcentrum Dr. Ackenshuis). 
Beneden aan het Kapelaan Pendersplein loopt u 
RD (geel/rood/zwart), langs het H. Hartbeeld en de 
H. Petruskerk. 
 

(Deze neoromaanse kerk uit 1924 is geheel gebouwd 
in Nivelsteiner zandsteen. Het interieur van de kerk is 
via de inpandige kapel (deur links) te bezichtigen.  
 

Hier staat ook het voormalig klooster (het St. Jozef 
gesticht) uit 1932, dat bewoond werd door de zusters 
van Liefde uit Tilburg. Tegenwoordig doet dit dienst 
als gemeentehuis van de gemeente Gulpen-Wittem).  
 

Loop RD en via de Rosstraat komt u aan de 
Markt, waar het standbeeld van “de Limburger” 
staat. Ga hier R en u komt weer bij de herberg, de 
sponsor van de wandeling, waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken.  
 

(Hier op de Markt staat het kunstwerk “Driekop”. Het 
beeld symboliseert de drie gezichten van de 
Limburger: het vrome, het vrolijke en het ietwat 
arrogante).  


