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Deze gemakkelijke wandeling met 1 pittige korte helling voert u o.a. door weilanden en langs de Eyersbeek, 
Geul en de Gulp naar Gulpen, waar u kunt pauzeren.  
 

Startadres: Brasserie Du Chateau,  Wittemer Allee 20,  Wittem. (Tegenover de brasserie is een grote 
parkeerplaats). 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 5,08 km  1.05 uur  35 m  40 m 

 
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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40. WITTEM 5 km 
 

1. Met uw rug naar de brasserie gaat u R en u 
passeert het Redemptistenkloooster (1733). Bij 
ANWB-wegwijzer gaat u R (van Plettenbergweg) 
omhoog richting Eijs. Loop links van de weg. U 
steekt de molentak van de Selzerbeek over. Aan 
het eind van de bebouwde kom begint een voet-
grindpad dat u RD volgt. Let op! Na 150 m gaat u 
L (geel-rood) over het smalle pad gelegen tussen 
akkers. (Rechts boven ziet u de 94 m hoge tv-toren 
in Eijs).  
 

2. Het pad maakt na 500 m een haakse bocht naar 
rechts en links. Bij zitbank gaat u L (geel-rood 
)over de veldweg, die vlak daarna in het gehucht 
Cartils een asfaltweg wordt.  
 

(Bij het eerste huis rechts (no.1) passeert u een oude 
grenssteen).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L de smalle asfaltweg 
omlaag. (Rechts ziet u de kerktoren van de 
Gertrudiskerk (1839) in Wijlre). Negeer zijapden. 
 

3. Een eind verder bij zitbank loopt u parallel aan 
de Eyserbeek. (Rechts ziet u kasteel Cartils). Steek 
beneden bij wegkruis type vliegermodel 
voorzichtig de voorrangsweg over en loop RD.  
 

(Als u hier aan de voorrangsweg R over het links van 
de weg gelegen tegelpad loopt, dan heeft u even 
verder mooi zicht op de voorkant van kasteel Cartils 
die uit circa 1880  dateert. De oudst bekende 
vermelding dateert van 1257). 
 

Bij zitbanken en wegwijzer loopt u RD over het 
grindpad richting Gulpen. Via bruggetje steekt u 
de Geul over. (Hier stroomt rechts de Eyserbeek in 
de Geul). Meteen daarna, waar het grindpad naar 
links buigt, gaat u R/RD (wit-rood) over het 
graspad met rechts de Geul.   
 

(Een eindje verder stroomt rechts bij hoge populieren 
het  riviertje de Gulp in de Geul).  
 

U verlaat via draaihekje het weiland/grasland en 
volg het pad RD met links een meidoornhaag en 
rechts de Gulp/rij knotwilgen. Aan de 4-sprong bij 
brug in Gulpen gaat u RD ((Burggraverweg) 
verder langs de Gulp.  Aan de 3-sprong RD.   
 

4. Aan de 4-sprong bij volgende brug gaat RD 
over de brede klinkerweg/voetgangerszone  met 
rechts de Gulp. Loop verder RD langs de beek 
richting kerktoren/centrum. Negeer zijwegen. (Na 
100 m passeert u links lunchroom de Looier, een 
mooie pauzeplek). Aan de doorgaande weg 
(Dorpsstraat/Markt) gaat u L.    Vlak daarna bij 
grote zitbank rondom linde (zie infobordje), 
waterval, kunstwerk “twee stromen” en ijzeren 

doorgang gaat u L over de klinkerweg. Steek via 
oversteekplaats de doorgaande weg  over en loop 
RD (/Deken Schneiderstraat) over de 
kasseienweg langs het grote kunstwerk 
“Smeltkroes van de evolutie” met rechts het 
Prins Willem Alexanderplein/parkeerplaats.  Even 
loopt u RD langs de waterpomp en het mooie 
bloemenperk. 
 

5. Ga links van de fontein, bestaande uit vissen 
en (meestal) waterspuwende vroedmeesterpad, de  
trappen omhoog. Boven aan de asfaltweg gaat u 
L omlaag. Negeer doodlopende klinkerweg 
scherp links. Meteen daarna bij busstation gaat u 
R (Oude Akerweg). Na ruim 100 m gaat u R 
(Zonweg) de doodlopende asfaltweg  omhoog, 
die boven een smal pad wordt. Even verder gaat 
u R het betonnen trappenpad omhoog. Boven aan 
de asfaltweg gaat u L met links mooi uitzicht over 
het Geuldal. Aan de T-splitsing gaat u R 
(groen/geel). Negeer zijpaden en loop bij zitbank 
en wegkruis de holle asfaltweg RD omlaag.  
 

6. Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
meteen L (geel-rood)  over de klinkerweg/inrit met 
rechts de zijkant van de mooi gerestaureerde 
Hoeve de Bek.   
 

(Hoeve de Bek ((1663) was tot 1825  het poststation 
halverwege de oude hoofdweg Maastricht-Aken). 
 

Loop bij het voormalig bakhuis (‘t bakkes) van de 
hoeve RD via draaihekjes het pad, gelegen tussen 
afrastering, omlaag.   
 

(I.v.m. brandgevaar stond ’t bakkes los van de 
boerderij) 
 

Via bruggetje steekt u de tak van de Geul over en 
loopt u RD door het weiland. Via draaihekje/ 
ijzeren klaphek steekt u de voorrangsweg over en 
gaat u R over het fietspad en u steekt weer de 
Geul over.  
 

(Schuin links ziet u bij de voormalige kasteelhoeve  
kasteel Wittem (12e eeuw)).  
 

Na 100 m gaat u L over het pad door de 
bomenlaan.  
 

(De grote woning Rijksweg no.2 is het voormalige 
poststation “De Posterij” (1825-1856). Halteplaats 
van de postkoets aan de nieuwe weg (1825)  
Maastricht - Aken).  
 

Steek de grote parkeerplaats schuin rechts over 
en u komt weer bij de brasserie, de sponsor van 
de wandeling,  waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt drinken en heerlijk kunt eten!   

 

U kunt natuurlijk ook nog even de Geraduskapel bezoeken, waar u een kaarsje kunt aansteken. Via deze kapel 
kunt ook de kleine  Smartenkapel, de mooie Mariakapel en de prachtige Redemptoristenkerk (voormalige 
Capucijnenkerk) bezoeken. Zeker doen.  Het klooster is bekend vanwege de markante kloosterbibliotheek. De 
heilige Gerardus Majella werd in 1893 door Paus Leo XIII zaligverklaard en wordt sindsdien vereerd in Wittem.  


