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Deze route kunt u starten in Wijlre, Wittem of Gulpen.  Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische 
wandeling over de Zuid-Limburgse heuvels loopt u omhoog naar een mooie panoramaweg en daalt u langs 
het Eyserbos via een veldweg omlaag.  U loopt door weilanden naar de buurtschap Cartils en via een pad 
gelegen tussen akkers door komt u in Wittem waar u kunt pauzeren bij Hotel Restaurant In den Roden 
Leeuw in Limburg.  Dan wandelt u naar de Gulperberg en volgt u een leuk panoramapaadje langs de berg 
met prachtig uitzicht op Gulpen.  In Gulpen komt u bij De Imperator voor een tweede pauze en dan loopt u 
door de weilanden en via een veldweg omhoog naar de Dolsberg met alweer schitterend uitzicht.  U daalt af 
naar de buurtschap Beertsenhoven en via leuk stukje langs de Geul komt u bij een watermolen.   
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres Wijlre: Brasserie Amuseer, Marchierstraat 11, Wijlre.  
(Door de week kunt u parkeren op de parkeerstrook. In het weekend is de parkeerplaats geopend). 
 

Startadres Wittem: Hotel - restaurant - eetcafé In den Roden Leeuw in Limburg, Wittemer Allee 28, Wittem. 
(Tegenover de zaak is een grote parkeerplaats. Start de wandeling dan bij punt 3). 
 

Startadres Gulpen: De Imperator, Markt 5, Gulpen. 
(Parkeerplaats aan de Schoolstraat./Willem Alexanderplein. Start de wandeling dan bij punt 5).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,26 km  2.30 uur  94 m  209 m 

 
 

1010. WIJLRE 10,3 km 
 

1. Met uw rug naar de brasserie gaat u L. Neem 
nu de eerste weg R (Stationsweg) en loop even 
verder de trappen omhoog. Boven aan het van 
Wachtendonckplein gaat u RD (Stationsweg).  
Boven aan de T-splitsing gaat u R. Meteen daarna 
gaat u aan de 3-sprong bij wegkruis L (Seinweg). 
U loopt nu langs het Miljoenenlijntje en steek 
even verder de spoorwegovergang over   
 

(De Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) 
exploiteert op deze spoorlijn tussen Kerkrade en 
Schin op Geul een stoomtreindienst. Station 
Simpelveld is het kloppend hart van de ZLSM en 
tevens opstapplaats).  
 

Vlak daarna aan de volgende 3-sprong gaat u bij 
verbodsbord L (Dikkebuiksweg/geel) omhoog.  
 

(Even verder passeert u bij zitbank links de 
voormalige kalkoven Heiligers. .  
 

Tegenover de kalkoven staat het ongevalskruis van 
de 21 jarige scout Vincent Amelot uit het Belgische 
Zele (Oost-Vlaanderen). Tijdens een touwspel, 
waarbij hij via een touw de weg via de ene graft naar 
de andere graft moest oversteken, brak het touw en 
kwam hij zwaar ten val. Twee dagen later overleed hij 
op 19-08-1959 in het de Wever ziekenhuis aan de 
Putgraaf in Heerlen).  
 

Boven aan de 4-sprong bij herdenkingsplaquette 
aan de Amerikaanse sergeant Robert s. Haws 
gaat u R (rood/geel/groen) verder omhoog.  
 

(Een eind verder passeert u links bij zitbank een 
uitzichtpunt met infobord. Hier heeft u prachtig 
uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid-Limburg).  
 

Na  600 m gaat u bij wegwijzer R (geel/blauw) het 
brede bospad omlaag richting Cartils/Gulpen. 
Negeer zijpaden en blijf het dalende pad geruime 
tijd RD volgen met even verder rondom prachtig 
uitzicht.  
 

(500 m verder heeft u links schitterend uitzicht over 
“Toscaans Limburg” Wie sjoen oes Limburg is…).  
 

Na 800 m steekt via brug het Miljoenenlijntje over.  
 

(Mogelijk ziet u een puffende stoomlocomotief 
voorbijkomen). 
 

 

 
2. Let op! Na circa 300 m gaat u bij breed ijzeren 
hek L (blauw)/geel) door de nauwe doorgang en 
volg het pad door het weiland omlaag met rechts  
een meidoornhaag. Aan het einde van de 
meidoornhaag buigt het pad naar rechts met 
rechts afrastering van beschermd natuurgebied.  
Via stalen bruggetje steekt u de Eyserbeek over  
en volg het pad RD (geel/rood-wit) door het 
weiland omhoog met links een meidoornhaag. 
Boven aan de veldweg gaat u R (rood). Vlak 
daarna aan de 3-sprong in de buurtschap Cartils 
gaat u L (rood/zwart).  
 

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

De asfaltweg wordt een veldweg. Let op! Bij 
zitbank gaat u R (zwart/geel-rood) over het pad 
dat gelegen is tussen akkers. Het pad maakt een 
haakse bocht naar rechts en links.  
 

(Na veel regenval kan dit pad drassig zijn. Voor u ziet 
u de toren van het klooster in Wittem).   
 

Aan de doorgaande weg gaat u R (zwart) over het 
pad omlaag en u loopt het bedevaartsoord 
Wittem binnen, waar de heilige Gerardus wordt 
vereerd. Beneden aan de T-splitsing gaat u L en u 
passeert het klooster Wittem.  
 

(Via de grote Geraduskapel kunt u ook de kleine 
Smartenkapel, de mooie Mariakapel en de prachtige 
Redemptoristenkerk (voormalige Capucijnenkerk) 
bezoeken). 
 

U komt bij het hotel/restaurant/eetcafé “In den 
Roden Leeuw van Limburg” (nr. 28), de eerste 
pauzeplek. 
 

 

3. Met uw rug naar het restaurant steekt u via de 
oversteekplaats de doorgaande weg over en 
steek dan schuin rechts de grote parkeerplaats 
over. Voor het witte huis (frituur) gaat u bij 
afsluitboom L door de mooie bomenlaan met 
rechts van u de grote schuur van de kasteelhoeve 
(18e/19e eeuw). Steek de voorrangsweg over en ga 
R over het fietspad.  
 

(De grote woning Rijksweg no.2 is het voormalige 
poststation “De Posterij” (1825-1856). Halteplaats 
van de postkoets. Rechts ziet u kasteelhoeve en 
kasteel Wittem (12e eeuw)).  
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Vlak voorbij de Geulbrug gaat u L (zwart/geel-
rood) via ijzeren klaphek en draaimolentje het 
weiland in en loop RD richting alleenstaande 
boom.   
 

(Rechts aan de bosrand ziet een oorlogsbunker  die 
bij een eventuele inval van het Duitse leger een 
eerste vorm van verzet moest bieden bij de 
Geulovergangen).  
 

Via draaihekje steekt u via bruggetje de zijtak van 
de Geul over en loop RD (geel-rood) via 
draaihekjes het pad gelegen tussen afrastering 
omhoog met rechts het voormalige bakhuis van 
de hoeve waarin  vroeger broden en vlaaien 
werden gebakken. Op het erf van de Hoeve de 
Bek (1663) loopt  rechts over de klinkerweg langs 
deze hoeve. Aan de asfaltweg bij wegwijzer gaat 
u R  (Oude Akerstraat/groen/ zwart) de smalle 

holle asfaltweg omhoog. (Dus niet de 600 m lange 

steile  Gulperberg). Boven gaat u aan de 4-sprong 
bij wegkruis via klaphek L (geel/zwart) het 
(voet)pad omhoog.  
 

4. Bijna boven gaat u circa 10 m vóór klaphek R 
over het paadje door de grashelling met rechts 
prachtig uitzicht. Negeer voorbij boven achter 
afrastering staande zitbanken klaphek links en 
blijf het paadje RD volgen. (U blijft dus parallel 
lopen  aan de boven gelegen asfaltweg). Via 
volgend klaphek verlaat u de grashelling en loop 
RD de klinkerweg omhoog. Aan de asfaltweg gaat 
u R (blauw). Let op! Tegenover trappenpad gaat u 
bij  picknickplaats met zitbanken R (blauw) en 
loop vervolgens het trappenpad omlaag. Beneden 
gaat u R de asfaltweg omlaag. Beneden aan de T-
splitsing loopt u RD en loop links of rechts de 
trap omlaag langs de fontein bestaande uit vissen 
en waterspuwende vroedmeesterpad. Loop 
beneden RD over de kasseienweg langs het 
mooie bloemenperk. **** Steek voorbij kunstwerk 
(Smeltkroes van de evolutie) via de verkeerslichten 
de voorrangsweg over en loop RD (Marktstraat) 
over de klinkerweg/voetgangerszone. Bij het 
kunstwerk “twee stromen” bij het riviertje de 
Gulp gaat u L en steek de doorgaande weg over 
en loop RD met links van u de cafés. Hier op de 
Markt komt u op de hoek bij eetcafé De Imperator 
voor de volgende pauze.  
 

5. Met uw rug naar eetcafé De Imperator loopt u 
RD  en ga vlak daarna bij het  bronzen beeldje 
van de Limburger met de drie gezichten L 
(Dorpsstraat) de doorgaande weg omhoog. 
Negeer zijweg links (Kiebeukel).  
 

(U passeert links het Joods Monument ter 
nagedachtenis aan de Gulpense joodse 
gemeenschap en de oorlogsslachtoffers).  
 

Negeer volgende zijweg links (Beversbergweg).  
 

(Rechts staat de oude kerktoren van Gulpen. Deze 
romaanse toren bevindt zich op het oude ommuurde 
kerkhof en was de kerktoren van de oude Petruskerk. 
Deze werd in de jaren 1612-1614  herbouwd en in 
1924 afgebroken. De toren dateert uit de 11e-13e 

eeuw en is het enige nog bestaande deel van een 
middeleeuwse dorpskerk. De oude pastorie dateert 
uit 1732 en is tegen de toren aangebouwd. Vanaf 
2010 doet deze volledig gerestaureerd toren dienst 
als expositieruimte en als officiële trouwlocatie van 
de gemeente Gulpen-Wittem).  
 

Neem nu de eerste weg L (Deken 
Hennissenstraat) omhoog. Vlak daarna gaat aan 
de 3-sprong L (Groeneweg) verder omhoog. 
Negeer zijwegen en volg de stijgende weg RD 
(Groeneweg), die na 250 m boven naar rechts 
buigt. Vlak daarna gaat u bij verbodsbord L de 
smalle weg omhoog. Meteen daarna, waar de 
stijgende asfaltweg naar links buigt, gaat u R 
(rood) via het draaihekje  het weiland in. Volg het 
dalende en stijgende pad door het weiland RD. 
Via stegelke verlaat u boven het weiland en ga 
dan L de veldweg omhoog, die 50 m verder bij  
zitbank en stenen veldkruis rechts omhoog buigt.  
 

(Even verder passeert u links een zitbank met het 
bijzondere opschrift “InMeMiriam Miriam Brauers. 
Hier boven op de Dolsberg heeft u schitterend 
uitzicht.  
 

100 m verder passeert u rechts, einde weiland,  de 
gedenksteen van Maurice Martinussen, die hier op 
de Dolsberg op  30 nov. 2008 op 41 jarige leeftijd 
plotseling overleed, toen hij pas met de fietsclub 
vanuit Gulpen was vertrokken).  
 

Volg dan de dalende bosweg. 
 

(Bij zitbank, genietplekje,  heeft u links uitzicht op de 
kleine prachtige rijksmonumentale haakvormige 
vakwerkhoeve uit de 18e/19e eeuw).  
 

Beneden aan de T-splitsing bij wegkruis in het 
buurtschap Beertsenhoven gaat u R. Meteen 
daarna aan de volgende 3-sprong gaat u L. 
Negeer veldweg links. Aan de 3-sprong bij 
parkeerplaats Kwakkerpoel gaat u L 
 

6. Meteen daarna gaat u bij afsluitboom en twee 
zitbanken R over het pad met links het 
tenniscomplex.   
 

(Een eindje verder bij bruggetje en slotgracht heeft u  
(afhankelijk van jaargetijde) mooi zicht op kasteel 
Wijlre, oorspronkelijk een waterburcht uit 1652).  
 

Bij zitbank  loopt u RD over de asfaltweg met 
links het sportcomplex van SV Geuldal 
(Wijlre/Strucht) en rechts de kasteelgracht. Voor 
het hoge ijzeren hekwerk van het opslagterrein 
van Brand Bierbrouwerij en bij de kantine van s.v. 
Geuldal gaat u L over de klinkerweg. Meteen 
daarna, aan het eind van het hekwerk, gaat u R 
(rood/blauw) over het smalle pad met rechts het 
hekwerk van Brand Bierbrouwerij (1340). Steek 
het stuwbruggetje over en loop RD over het 
tegelpad met rechts van u de molentak van de 
watermolen “Otten”.  Steek bij de watermolen 
“Otten” het bruggetje over.    
 

(De watermolen “Otten” gebouwd in 1776 en 
bestaande uit een onderslag– en een middenslagrad  
was vroeger een koren- en oliemolen.   
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De molen staat bij de  grote hoeve genaamd de 
Wielderhof, die voor het eerst in 1403 werd 
genoemd) 
 

Volg het smalle grindpad gelegen tussen muur en  
hoeve omhoog. Aan de klinkerweg gaat u R 
(rood). Negeer meteen trappenpad links omhoog.  
Steek de voorrangsweg schuin links over en loop 
over de klinkerweg richting kerk. Bij de 

parkeerplaats loopt u RD en u passeert de 
voorkant van de in Dorische stijl gebouwde 
Gertrudiskerk (1835-1839). Bij trap buigt het pad 
naar links en volg dit verder langs de 
begraafplaats. Aan de doorgaande weg gaat u R 
en u komt weer bij brasserie Amuseer waar u de 
wandeling kunt afsluiten.  

 

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.   

 


