1009. GULPEN 9,5 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Deze panoramische wandeling met klimmen en dalen start op een prachtige locatie achter de Gulperberg.
U wandelt over veldwegen, leuke bospaadjes en langs mooie bosranden naar de buurtschap Landsrade.
Dan loopt u langs de golfbaan van de Zuid-Limburgse Golf- en Countryclub en door het Dunnenbos naar
een uitzichtpunt met prachtig panorama. Via een verrassend paadje komt u weer bij het boerderijterras
waar u gezellig kunt afsluiten. Kijk goed naar de openingstijden.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

9,55 km

2.25 uur

95 m

216 m

blz 2 van 3

Startadres: Boerderijterras De Verloren Kost, Verlorenkostweg 1, Gulpen. Openingstijden Pasen t/m
herfstvakantie, zie voor de tijden de website http://deverlorenkost.nl Tel: 043-4500135 of 06-30405810.
Boven op de Gulperberg rijdt u bij camping Gulperberg de Verlorenkostweg helemaal omlaag tot bij de hoeve waar
u kunt parkeren.

1009. GULPEN 9,5 km
1. Met uw rug naar de hoeve gaat u R over de
veldweg
met
links
van
u
de
grote
regenwaterbuffer Wagelerbosweg.
Aan de 3sprong 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. Volg nu circa 500 m RD dit
licht stijgende pad door het Wageler Bos. Aan de
4-sprong gaat u R (geel/blauw) het bospad
omlaag. Via draaihekje verlaat u het bos en loopt
u bij regenwaterbuffer Bosch – Wageler RD
(geel/blauw) de veldweg omhoog. Boven aan de
asfaltweg gaat u L. (Hier heeft u mooi uitzicht over
Gulpen (kerk beneden) en op Wijlre (kerk in de
verte). Aan de 3-sprong voorbij zitbank en bij
wegkruis gaat u RD (Crapoel). U passeert de
mooie grote carré hoeve met 2 sluitstenen boven
de poorten met het jaartal 1867. 150 meter voorbij
de hoeve gaat u R (rood/blauw) de veldweg
omlaag. Bij de bosrand en afsluitboom buigt de
veldweg/pad naar rechts.
2. Bij klaphekje buigt het pad naar links en wordt
breed bospad dat u geruime tijd RD volgt,
waarvan de eerste 300 m licht stijgend. (Waar het
bospad rechts omlaag buigt, ziet u links boven
woningen in het gehucht Crapoel). Beneden verlaat
u even het bos en loopt u over het pad dat
gelegen is tussen 2 weilanden. Volg dan het
brede pad, dat naar rechts buigt en weer een
bospad wordt. Aan de 3-sprong gaat u R omlaag.
Aan de T-splitsing bij afsluitboom gaat u R
(blauw) de veldweg omlaag. Negeer graspad links
omhoog en loop RD (blauw) verder de veldweg
omlaag met voor u mooi uitzicht over Gulpen. (Als
u hier L het graspad omhoog loopt, dan komt u na 30
m bij een zitbank, een genietplekje). Na 300 m gaat
u L (rood/groen) over het volgende graspad met
rechts mooi uitzicht over het Gulpdal o.a. op het
buurtschap Euverem en op de tegen een helling
gelegen camping Osebos. Het pad wordt een

dalend pad. (Voor u beneden ziet u de buurtschap
Pesaken). Beneden aan de veldweg bij veldkruis
gaat u L omhoog. Meteen daarna aan de Ysplitsing bij picknickbank gaat u R (blauw) over
de veldweg, die geruime tijd RD volgt. Na 700 m
passeert u rechts de uitstroom van een
regenwaterbuffer en het gedicht van Monica, dat
aan een afrasteringspaal hangt. Na bijna 150 m,
circa 30 m voordat de afrastering van
regenwaterbuffer eindigt, gaat u bij afsluitboom L
het bospad omhoog dat nog even parallel loopt
aan de rechts lager gelegen veldweg.
(U kunt hier ook de veldweg RD blijven volgen.
Negeer bij afsluitboom zijpad links omhoog. Ga nu
verder bij punt 3).
Het bospad buigt links en dan rechts omhoog en
wordt boven een licht dalend pad. Beneden bij
afsluitboom gaat u L (blauw) over de veldweg.
3. Na 80 m gaat u L het bospad omhoog. (U
verlaat hier de blauwe route). Even verder wordt
het bospad een stijgend graspad met rechts van
u afrastering van weiland. (Dit is de laatste klim van
de wandeling. Bijna boven heeft u achteromkijkend
mooi uitzicht). Boven aan de 3-sprong bij
wegwijzer in het gehucht Landsrade gaat u bij
verbodsbord RD over de asfaltweg. (U passeert
hier meteen bij zitbank het cultuurhistorisch
monument Waterput Landsrade (zie infobord). Een
fijne pauzeplek na 5,7 km). De asfaltweg buigt naar
links en even verder (voorbij huisnr. 3) passeert u
rechts een parkeerplaats en picknickbank. Aan de
T-splitsing bij wegkruis, verkeersspiegel en
hoeve “Landsraderhof” gaat u R (blauw).
(Tegenover de voordeur van de hoeve staat een
Mariagrotje) verder over de smalle asfaltweg.
Waar de asfaltweg naar links buigt, negeert u bij
verbodsbord zijpad rechts.

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. (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. (Het
clubhuis van de golfclub, dat hier rechts op het
golfterrein staat, is alleen toegankelijk is voor leden).
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.
4. 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.
5. Op de hoek van het bos gaat u bij zitbank ter
nagedachtenis aan Hub Loozen en infobord

blz 3 van 3
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
Wilhelminaen
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).
Het pad wordt een dalend pad. Negeer bospad
links en loop even verder voorzichtig verder
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat L langs
de bosrand met rechts mooi uitzicht over het
droogdal. Aan het einde van het lange smalle
rechts gelegen weiland en circa 30 m vóór
zitbank, gaat u R via het klaphek het weiland
omlaag.
(Lukt dit niet, loop dan verder RD. (Laat even weten
als dit niet meer mogelijk is. Alvast bedankt). Aan de
3-sprong gaat u R. Aan de 3 -sprong bij wegwijzer
gaat u R langs de afsluitboom met rechts de grote
regenwaterbuffer. Ga nu verder bij **** in dit punt).
Beneden, met links van u de uitstroom van de
regenwaterbuffer, gaat u door het volgende
klaphek. Volg nu het pad dat naar links buigt met
links van u de regenwaterbuffer. **** U komt weer
bij
boerderijterras
De
Verloren
Kost
(Gerardushoeve), de sponsor van de wandeling,
waar u op het leuke terras nog iets kunt drinken
en eten. Er is koffie, thee, frisdrank, wafels, vlaai
en ambachtelijk ijs verkrijgbaar.
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