49 TEUVEN 6,8 km
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Een wandeling met hellingen door een schitterende omgeving! Langs de Gulp en door het bos van Teuven
is het heerlijk wandelen. Voorbij punt 3 kunt u in de zomer pauzeren bij de Gelatofarm. Aan het eind is een
sfeervol terras met overdekte verwarmde winteruin en een klein knus gelagkamertje binnen.
GPS-afstand 6800 m, looptijd 1.30 uur en hoogteverschil 97m.
Startpunt: Terras De Zotte Lambiek, Teuvendorp 15, Teuven.

blz 2 van 2

49 TEUVEN 6,8 km
1. Met uw rug naar het terras gaat u L omhoog
richting kerk. Negeer bij wandelknooppunt (wkp)
86 de rijksmonumentale Sint Pieterskerk
doodlopende weg rechts omhoog en volg verder
de doorgaande weg, die hier links omlaag buigt.
(De monumentale neogotische Sint-Pieterskerk werd
in 1871-1877 gebouwd nadat een brand de oude
kerk in 1870 had verwoest).
Aan de 3-sprong bij oude gietijzeren wegwijzer,
wkp 85 en voormalig gemeentehuis van Teuven
gaat u R (84/Teuven-Dorp) omlaag. Na circa 500
m passeert u links de oprijlaan van kasteel
Sinnich.
(Vroeger was dit een klooster. Oorspronkelijk was het
adellijk klooster Sinnich (1243) een vrouwenklooster
van de adellijke stiftsdames van de orde der Sint
Augustijnen. Het klooster was afhankelijk van de
abdij van Rolduc. In 1797 verlieten de laatste zusters
de abdij. Daarna kwam het in particuliere handen).
Vlak daarna aan de 3-sprong bij elektriciteitstoren
gaat u RD (84) omlaag. Aan de ruime 3-sprong bij
bushalte en zitbank gaat u L (84/Kasteelstraat)
omlaag. Beneden steekt u bij de voormalige
watermolen van Sinnich (voor het eerst genoemd in
1147) weer het riviertje de Gulp over.
(Hier ziet u links tussen de bomen weer kasteel
Sinnich. Even verder bij het andere toegangshek van
het kasteel heeft u ook nog mooi zicht op het
kasteel).
Let op! Na de brug buigt de weg naar links en
vervolgens naar rechts. Waar de weg naar rechts
buigt, gaat u bij afsluitboom L (84) het holle
bospad omhoog.
2. Boven aan de kruising bij wkp 84 gaat u RD
(85). (Als u hier even naar links loopt, dan heeft u na
de bladerenval weer mooi zicht op het eerder
genoemd kasteel). Blijf nu geruime tijd dit pad RD
volgen. (Een eindje verder ziet u links tussen de
bomen nog eens het kasteel). Bijna aan het eind
van het pad gaat u bij draaihekje R het holle
bospaadje omhoog. (Dit is circa 100 m voor de
asfaltweg. U verlaat hier 85. U heeft hier links mooi
zicht op de kerk van Teuven).

3. Boven, waar het bos gedeeltelijk gekapt is,
volgt u het pad RD. Voorbij metalen afsluitboom
gaat u L over de brede grindweg. Negeer bospad
links omlaag. Vlak daarna aan de asfaltweg bij
zitbank en wegkruis gaat R (89). Meteen daarna
gaat u bij wko 89 L (88) over het bospad.
(Als u hier 150 m RD loopt over de asfaltweg, dan
komt u bij de ijsboerderij Gelatofarm in het gehucht
Gieveld, waar u op het terras een heerlijk
ambachtelijke hoeve ijsje kunt eten of een kop koffie
of iets anders kunt drinken. Geopend tijdens de
zomertijd vanaf 13.00 uur. In het weekend vanaf
11.00 uur Dinsdag gesloten).
Een eind verder heeft u links weer mooi uitzicht
op Teuven. Aan de 3-sprong gaat u RD (88)
verder omlaag over het steeds maar mooier
wordende pad. (Bij weiland heeft u weer mooi zicht
op de kerk in Teuven).
4. Beneden vlak voor de Gulp gaat u R (88) het
trappenpad omhoog en ga boven links omlaag.
Steek beneden het bruggetje over en volg het pad
RD met links van u de meanderende Gulp. Aan de
veldweg bij boomkruis gaat u L (88) en loop even
verder over het smalle pad langs de beek.
(De circa 22 km lange Gulp ontspringt in het gehucht
Gulpen nabij het Belgische plaatsje Henri-Chapelle
en mondt tussen Gulpen en het buurtschap Cartils in
de Geulle).
Steek bij zitbank de Gulp over en loop RD (I gen
Treut) de veldweg omhoog, die even verder bij
waterzuiveringsinstallatie Aquafin een stijgende
asfaltweg wordt. Boven aan de 3-sprong in de
buurtschap Nurop gaat u L (88) omhoog. Vlak
daarna aan de grote 3-sprong bij wegkruis type
vliegermodel, wkp 88 en picknickbank gaat u
weer L (86). Aan de grote kruising loopt u RD (86)
omlaag. U komt weer bij het terras van De Zotte
Lambiek, de sponsor van de wandeling, waar u
binnen of op het terras nog iets kunt eten of
drinken.
(Op vertoon van deze wandeling ontvangt u per
persoon uw tweede kop koffie gratis).
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