73. GULPEN 12,7 km
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Een afwisselende wandeling over de heuvelruggen met enkele hellingen tussen Gulpen en Schin op Geul.
U passeert de dorpjes Ingber en Scheulder. In Schin op Geul liggen 2 cafés.

blz 2 van 3
Startpunt: Taverne De leeuw van Vlaanderen, Kapelaan Pendersplein 8, Gulpen.
U kunt parkeren op de parkeerplaats aan de Willem Vliegenstraat of op de iets verder gelegen parkeerplaats aan
de Witteweg. Via de Willem Vliegenstraat loopt u richting kerk. Bij de kerk gaat u R en u komt meteen bij het
startpunt. U kunt ook starten in Scheulder aan de Scheulder Dorpsstraat/Gerendalsweg (punt 4) en dan pauzeren
in Gulpen bij Taverne de Leeuw van Vlaanderen.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

12,73 km

2.55 uur

78 m

207 m

73. GULPEN 12,7 km
1. Met uw rug naar het café gaat u L en loop dan
RD
(Wesselderstraat/geel/rood)
over
de
doodlopende weg. Vlak daarna gaat u aan de 3sprong R (Oude Maastrichterweg/geel/rood)
omhoog.
2. Voorbij rood/witte paaltjes passeert u het
Zorgcentrum Dr. Ackenshuis en loopt u RD de
klinkerweg omhoog. Aan de 3-sprong voorbij
zitbank gaat u RD (Oude Maastrichterweg/
geel/rood) verder omhoog. Aan de 3-sprong bij
speeltuintje gaat u L (Oude Maastrichterweg).
Meteen daarna aan de 3-sprong loopt u RD
(geel/rood) de klinkerweg omhoog. Bij zitbank
gaat u bij verbodsbord schuin R (geel/rood) de
smalle asfaltweg omhoog met links van u
uitvaartcentrum Dela. (Als u hier RD loopt, dan
komt u op de Openbare begraafplaats van Gulpen).
Aan de 3-sprong gaat u RD (geel/rood) de
veldweg omhoog, die u geruime tijd volgt. Na 300
m buigt de holle stijgende veldweg naar rechts en
wordt een licht stijgende veldweg en later een
dalende veldweg/graspad.
(U heeft hier rechts prachtig uitzicht. Na 200 m
passeert u een zitbank. De witte rookwolk, die u
meestal ziet is van de energiecentrale in het Duitse
Weisweiler/Eschweiler, dat gelegen is aan de
autoweg Aken – Keulen).
Negeer beneden bij houten stal smal zijpad
rechts omlaag en loop RD (rood) omhoog.
Voorbij veldkuis buigt de veldweg rechts
omhoog.
3. Aan de asfaltweg bij wegkruis in het dorpje
Ingber gaat u R omlaag.
(U passeert de grote herenhoeve Kapittelshof (no.
29)).
Tegenover boerderij Rozenhof (nr. 38) gaat u L
(rood) de veldweg omhoog.
4. Steek boven de smalle asfaltweg over en loop
RD. Aan de 4-sprong bij veldkruis gaat u L. Blijf
nu 1 km dit pad RD volgen. Negeer beneden
zijpad rechts. Aan de omgekeerde Y splitsing RD.
Aan de doorgaande weg bij wegkruis in
Scheulder gaat u R. Na 200 m gaat u aan de 3-

sprong bij zitbank en
(Gerendalsweg) omhoog.

Mariakapelletje

R

(Als u wilt pauzeren kunt u hier aan deze 3-sprong
RD (400 m) lopen naar Brasserie Pirjoy. bij de kerk
(dag. open vanaf 11.00 uur. Maandag gesloten. U
passeert enkele monumentale hoeves).
5. U verlaat Scheulder en de asfaltweg wordt een
dalende verharde weg. Beneden in het Gerendal,
waar de verharde weg naar links buigt en bij
verbodsbord een veldweg wordt, gaat u R
(rood/geel-rood) het steile bospad omhoog.
(In het Gerendal heeft Staatsbosbeheer ongeveer
240 hectare grond in eigendom. Het Gerendal is de
plek In Nederland waar de meeste planten- en
diersoorten voorkomen. De schapen die u hier
mogelijk ziet grazen zijn de zgn. Mergellandschapen,
een oud schapenras).
Negeer zijpaden en loop RD. Aan de 3-sprong bij
zitbank en grensteen van de gemeente Eijsden Margraten gaat u L over de smalle asfaltweg.
Neem nu de eerste veldweg R omlaag.
6. In het bos negeert u zijpad rechts omhoog en
loopt u verder RD door het bos. U verlaat het bos
en volgt RD het smalle pad, dat een breder pad
wordt en vervolgens rechts omhoog slingert.
Negeer zijpaadje links. Aan de 3-sprong gaat u
RD omlaag en volgt u geruime tijd RD de holle
weg. (In Schin op Geul passeert u hotel restaurant
Bemelmans, een mooie pauzeplek. Wandelaars zijn
van harte welkom). In Schin op Geul gaat u bij
huisnr. 88 scherp R (blauw) de klinkerweg
omhoog richting Sousberg. De klinkerweg wordt
een veldweg. Op het grote grasveld gaat u bij
oriëntatiebord (prachtig uitzicht) en picknickbank
R via het ijzeren klaphek het weiland in.
(Wanneer in het weiland Galloway runderen lopen,
loop dan om
het weiland heen met links de
afrastering van het weiland. Negeer twee klaphekjes
links. Ga dan verder bij **** in punt 7).
In het weiland gaat u meteen L en loop dan RD
omhoog met even verder links van u een
haag/afrastering. Het pad buigt in het weiland via
trappenpad rechts omhoog.

7. Ga boven door het klaphek en ga dan meteen L
(blauw). **** Een eindje verder passeert u
zitbanken en de mooie schuilhut, waar u bij
honds weer (slecht weer) kunt schuilen.
(Hier boven op de Sousberg heeft u mooi uitzicht o.a.
op de bij wielerliefhebbers bekende Keutenberg
(22%)), vakantiepark Résidence Valkenburg en de 94
m hoge tv-toren in Eys en in de verte op de 133 m
hoge tv- toren in het Aachener Wald).
Voorbij de schuilhut volgt u RD (blauw) het
bospad. U komt uit het bos en volg RD (blauw)
het pad gelegen tussen weilanden. Beneden aan
de T-splitsing bij zitbank gaat u L (blauw) de veldgrindweg omhoog. Boven aan de 3-sprong (mooi
uitzicht) gaat u R (geel) over de veldweg
(Hier
in
de
weilanden
ziet
u
mogelijk
Gallowayrunderen grazen van het Galloway fokbedrijf
Bocu. Hier aan de 3-sprong ziet u voor u boven
woningen in de buurtschap Keutenberg).
De veldweg wordt boven een smal pad wordt dat
u
geruime
tijd
RD
volgt
richting
de
rijksmonumentale uit mergelblokken gebouwde
carréhoeve Berghof (18e eeuw).
(Hier boven op het plateau van Margraten heeft u
rondom mooi uitzicht).
8. Aan de 4-sprong bij wegkruis in het gehucht
Berghof gaat u RD (geel) over de asfaltweg.
(Een eindje verder heeft u links weer prachtig uitzicht
over het Geuldal o.a. op de kerk van Wijlre).
U passeert het vakantieappartementencomplex
en minicamping ’t Bakhuis. Negeer veldweg
rechts. Na 500 m gaat u aan de 4-sprong bij
kastanjeboom en wegkruis L (geel/geel-rood) het

blz 3 van 3
smalle pad omlaag. Beneden aan de 3-sprong
gaat u RD (blauw) omhoog. Boven aan de Tsplitsing gaat u L (blauw/rood). Aan de 3-sprong
bij zitbank aan de bosrand gaat u R (rood).
9. Aan de 3-sprong gaat u RD (rood) de smalle
asfaltweg omlaag.
(Een eindje verder passeert u links 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).
Aan de 3-sprong bij KPN telecommunicatiemast
gaat u R (geel) de veldweg omlaag. Aan de 6sprong bij veldkruis gaat u R (Witteweg) omlaag.
Neem nu de derde weg L (Willem Vliegenstraat).
Beneden aan het Kapelaan Pendersplein gaat u R
terug naar het café, de sponsor van de
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten of drinken.
(Hier op het Kapelaan Pendersplein staat de H.
Petruskerk. Deze Neo Romaanse kerk uit 1924 is
geheel gebouwd in Nivelsteiner zandsteen. Via de
deur links van de hoofdingang kunt u het mooie
interieur van de kerk 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).
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