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  blz 2 van 3 

 

Een panoramaroute met flinke hoogteverschillen over de Gulperberg en Schweiberg naar Landsrade en 
terug via het Schweibergerbosch  
 
Startpunt: Taverne De Leeuw van Vlaanderen, Kapelaan Pendersplein 8, Gulpen. (U kunt parkeren aan de 
Willem Vliegenstraat of aan de Witteweg. Loop dan terug richting kerk en ga voor de kerk R en u komt meteen bij 
de taverne). U kunt de wandeling ook beginnen op de parkeerplaats (Landsrade 3) in het gehucht 
Landsrade.  Vanaf de parkeerplaats gaat u L over de smalle asfaltweg. Meteen daarna bij wegkruis en 
verkeersspiegel gaat u R (blauw) richting golfbaan Ga dan verder bij **** in punt 4). 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,25 km  2.25 uur  119 m  214 m 
 

 
 

99. GULPEN 10,2 km 
 

1.  Met de rug naar de ingang van de taverne gaat 
u L en ga dan meteen weer L richting doorgaande 
weg. Steek via de oversteekplaats de 
voorrangsweg over en loop RD (Molenweg). 
Neem dan de eerste weg L (Aan het Veld). Meteen 
na de brug over de Gulp gaat u L over het 
(voet)pad langs de Gulp.  Aan het einde van de 
grote parkeerplaats (W. Alexanderplein) gaat u bij 
het grote kunstwerk “Smeltkroes van de evolutie” 
R over de kasseien langs de waterpomp. Negeer 
zijweg rechts en loop RD over de licht stijgende 
kasseienweg langs het bloemenperk. Bij de 
fontein bestaande uit vissen en waterspuwende 
vroedmeesterpad loopt u rechts de trap omhoog. 
Boven gaat u R over de asfaltweg. Negeer 
doodlopende klinkerweg links omhoog.  Voorbij  
huisnr. 43 gaat u L en loop het holle brede 
(voet)pad omhoog. Boven aan de asfaltweg op de 
Gulperberg gaat u bij blauw wegkruis R (blauw). 
U passeert Panorama Camping Gulperberg.   
 

(Op de rechts gelegen parkeerplaats van de camping 
heeft u prachtig uitzicht op o.a. het Gulpdal, Gulpen 
en het torentje van kasteel Neubourg). Hier ligt links 
brasserie  “Jantje zag eens pruimen hangen” met  
leuk terras).  
 

2. Na de camping gaat u L (Verlorenkostweg) de 
smalle asfaltweg omlaag. Negeer zijpad links.  
(Links heeft u prachtig uitzicht over het Geuldal) 
Beneden bij de Gerardushoeve (boerderijterras 
De Verloren Kost met leuk terras (open vanaf 
Pasen t/m herfstvakantie) wordt de asfaltweg een 
veldweg met links van u de grote 
regenwaterbuffer Wagelerbosweg. Aan de 3-
sprong voorbij afsluitboom en bij wegwijzer gaat 
u RD (geel) de veldweg omhoog. Bij zitbank (mooi 
uitzicht) aan de bosrand gaat u R het pad door de 
bosrand omhoog. Een eindje verder buigt het pad 
links omhoog.  

3. Volg nu circa 500 m RD dit licht stijgende 
bospad door het Wageler Bos. Aan de 4-sprong 
gaat u RD (blauw) verder over het bospad. Aan de 
veldweg/breed pad vóór de golfbaan en bij 
zitbank gaat u R en volg de veld- grindweg over 
het terrein van de golfbaan.  
 

(Bijna aan het eind van de golfbaan passeert u links 
bij hulstruik het ongelukskruis van Jozef Boers, die 
hier op 18 jarige leeftijd verongelukte. Op 18 aug. 
1918 was Jozef met zijn broer met paard en kar met 
een  lading veldvruchten onderweg naar hun 
boerderij Lookerplei, die hier vlakbij stond. Het paard 
schrok van een tak en ging er vandoor. Jozef kwam 
daarbij onder de kar en overleed). 
 

Boven, 10 m voor asfaltweg en rechts tussen 
twee dennen staand veldkruis, gaat u scherp L 
(blauw) over het smal voetpad. Na een haakse 
bocht naar rechts komt u via draaihekje 
(stegelke) in een weiland.  
 

4. Loop dan RD door het weiland met rechts van 
u afrastering richting boerderij. Bij de boerderij 
loopt u via klaphekjes langs de grote ronde 
mestsilo RD (blauw). Aan de klinkerweg aan de 
voorkant van hoeve “Landsraderhof” gaat u L.  
 

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

U bent nu in het gehucht Landsrade. Aan de 3-
sprong bij wegkruis en verkeersspiegel gaat u RD 
(blauw) richting golfbaan. **** Waar de asfaltweg 
naar links  buigt, negeert u bij verbodsbord 
bospad rechts.  
 

5.  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.  
 

http://www.deleeuwvanvlaanderen.nl/


(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, waarvan 
het clubhuis alleen voor leden toegankelijk is.  
 

6. Aan de 3-sprong, waar het brede pad links 
omlaag buigt,  gaat u bij zitbank R over het 
bospad langs de afsluitboom. Volg nu circa 800 
m het bospad RD met even verder rechts van u 
aan de bosrand weer de golfbaan. Negeer zijpad 
schuin rechts omhoog en blijf het bospad RD 
volgen.  Aan de 3-sprong gaat u RD met even 
verder links van u de bosrand en rechts prachtig 
uitzicht. Negeer zijpaden links en blijf het pad 
langs de bosrand en later even door het bos bijna 
1 km RD volgen.  
 

(Let op! Als u na circa 100 m L een bospaadje ingaat, 
dan komt u na 15 m bij een  moordkruis. In 1753 
werd hier de Capucijner monnik F.P., die onderweg 
was van het klooster in Hoogcruts naar het klooster 
in Wittem, overvallen en liet daarbij het leven. Rechts 
in de verte ziet u hier o.a.  windturbines 
(EuroWindPark Aachen), die op  Duits grondgebied 
staan nabij de grensovergang Bocholtz en nabij het 
Duitse plaatsje Vetschau).  
 

Even verder passeert u een zitbank. Negeer breed 
bospad links omlaag en loop verder RD langs de 
bosrand. Een eindje verder loopt u even door de 
bosrand. Op de hoek van het bos gaat u bij 
zitbank ter nagedachtenis aan Hub Loozen en 
infobord  Groene Hotspot nr. 7 L met links van u 
de bosrand.   
 

(Hub Loozen, die in juni 2007 op 51 jarig leeftijd  
plotseling stierf, werkte al  35 jaar bij Staatsbosbeer. 
Hier heeft u bij zitbank en Groen Hotspot nr. 7 bij 
helder weer  formidabel uitzicht. Rechts ziet u de 
hooggelegen St. Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen. 
Rechts ziet u ook de twee uitkijktorens de 
Wilhelmina- en Boudewijntoren op het 
Drielandenpunt in Vaals en de 133 m hoge tv- toren 
in het Aachener Wald. Schuin rechts beneden ziet u 
het ommuurde slotklooster Mariëndaal in Partij. Voor 
u beneden ziet u het Redemptoristenklooster in 
Wittem en boven voor u de 94 m hoge tv-mast in het 
Eyserbos en het Toscaans landschap met populieren 
bij Eys. Schuin links ziet u de kerk in Wijlre).   
 

(De route volgend moet u even verder even steil 
omlaag lopen. Na heel veel regenval kan dit paadje  
erg modderig zijn. U kunt dan hier bij zitbank ook RD 
over het grasveld omlaag lopen. Benden aan de 
smalle asfaltweg gaat u L. Ga dan verder bij *** in 
punt 7).   
 

Negeer bospad links en loop even verder 
voorzichtig omlaag.  
7. Beneden aan de T-splitsing gaat u R (geel) het 
smalle pad omlaag met links van u het mooie 
droogdal. Aan de smalle asfaltweg gaat u L 

omlaag. **** Aan de 3-sprong bij wegkruis en 
zitbank gaat u weer L (geel).  
 

(U passeert hier meteen de mooi gerestaureerde 
Hoeve de Bek (Oude Akerweg 139) met de  mooie 
met leisteen bedekte dakkapelletjes.  De hoeve stamt 
uit 1666 en was tot  1825 o.a. het poststation 
halverwege de weg Maastricht-Aken).  
 

Negeer zijweg links. Meteen daarna aan de Y-
splitsing gaat u L (geel/groen) een stukje de steile 
600 m lange Gulperberg omhoog. Even verder 
gaat u R door het klaphek.  
 

(U kunt hier ook de stijgende smalle asfaltweg RD 
blijven volgen. Ga dan verder bij **** in dit punt).  
 

In het weiland loopt u RD omhoog parallel aan de 
links gelegen steile asfaltweg. Boven gaat u L 
door het klaphek en ga dan R de steile asfaltweg 
nog even omhoog. **** Boven aan de 3-sprong 
loopt u RD.  
 

(Hier staat rechts een zitbank en het 
herinneringsmonument 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 weer het klooster in 
Wittem. Voor u beneden het dorpje Partij en in de 
verte weer de hooggelegen St. Martinuskerk in Vijlen, 
de 133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald en 
rechts daarvan de Boudewijn uitzichttoren op het 
Drielandenpunt in Vaals). 
 

8. Neem nu de eerste weg R. U passeert een hoge 
communicatiemast. (Hier heeft u rechts bij zitbank 
weer schitterend uitzicht). De smalle asfaltweg 
buigt bij zwerfstenen naar links. (Even verder 
staan rechts op het grasveld zit- picknickbanken met 
alweer schitterend uitzicht) Waar de smalle 
asfaltweg weer naar links buigt gaat u R en ga 
dan meteen L (blauw) via klaphek het grasveld 
omlaag. (Hier staat het grote in 1935 geplaatste 
Mariamonument. Zie infobordje).  
 

9. Beneden aan de asfaltweg gaat u L. Let op! 
Tegenover links gelegen trappenpad gaat u bij  
picknickplaats met zitbanken R (blauw) en loop 
vervolgens het korte en lange trappenpad 
omlaag. Beneden aan de asfaltweg gaat u R 
verder omlaag. Beneden aan de T-splitsing loopt 
u RD het trappenpad omlaag. Beneden bij de 
fontein bestaande uit vissen en waterspuwende 
vroedmeesterpad loopt u RD  de kasseienweg 
omlaag langs het bloemenperk. Vlak voor de 
voorrangsweg bij het grote kunstwerk 
“Smeltkroes van de evolutie” gaat u L over het 
(voet)pad met rechts van u de Gulp. Aan het eind 
van het voetpad gaat u R over de asfaltweg. Aan 
de T-splitsing gaat u R. Steek de voorrangsweg 
RD over loop terug naar het gezellig café, 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.  


