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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling klimt u uit het Geuldal omhoog en wandelt u door 
het Dunnenbos naar een prachtig dal met een afgelegen hoeve. U komt op de Gulperberg en dan daalt u 
een mooi pad af naar het centrum van Gulpen waar ook het Saillanthotel Gulpen ligt. U loopt door 
weilanden langs de Gulp en ziet deze uitmonden in de Geul. Via een leuk paadje klimt u de Gulperberg op 
vanwaar u een schitterend uitzicht heeft. Via een rustig weggetje wandelt u naar de buurtschap Partij en 
dan loopt u door de weilanden langs de Geul terug naar het restaurant met leuk terras.  
 

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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

Startadres: Hotel restaurant Brull, Hoofdstraat 26, Mechelen. Dagelijks geopend vanaf 07.30 uur. 
Parkeerplaats aan het Dr. Janssenplein (Meester Beukenweg) te Mechelen). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,93 km  2.20 uur  90 m  182 m 
 

 
 

1015. MECHELEN  9,3 km 
 

1. Met uw rug naar het restaurant gaat u R over 
de klinkerweg met links de Mechelderbeek. 
Negeer bij wegwijzer zijpad rechts. Waar de 
klinkerweg bij het leuke  huis (nr. 42) eindigt, 
loopt u RD langs de doorgaande weg met rechts 
de Mechelderbeek, die hier vlakbij in de Geul 
stroomt. U steekt de Geulbrug over. Vervolgens 
steekt u de molentak (Bovenste molen) van de 
Geul over. Meteen daarna voorbij oorlogsbunker 
en gedenksteen en bij vakwerkhuis Hoeve Plei 
(18e eeuw) gaat u R (Overgeul/geel/rood).  
 

(De bunker moest bij een eventuele inval van het 
Duitse leger een eerste vorm van verzet bieden bij de 
Geulovergangen. Rechts ziet u hier bij hekje een 
groot bakhuis (’t bakkes) dat bij hoeve de Plei hoort. 
In het lager gedeelte bevindt zich de bakoven waar 
broden en vlaaien werden gebakken).  
 

Aan de 3-sprong bij vakwerkhuis met muurkruis 
en waterpomp gaat u L (geel) over de 
doodlopende weg. De asfaltweg wordt een 
stijgend hol pad/veldweg.  
 

(U passeert meteen links het ongevalskruis van 
Kelsey Sijstermans. Dit 9 jarig meisje kwam in 
oktober 2003 bij het spelen in een nabij gelegen 
schuur onder een vallende deur terecht.  
 

Omhoog lopend passeert u een eind verder bij twee 
ingangen van weilanden  links het herinneringsplaatje 
aan de Amerikaanse luitenant Clinton Winters, die 
hier in het rechts gelegen weiland op 26 dec. 1944 
dood is gevonden. Zuid-Limburg was toen al bevrijdt. 
Zie infobordje).  
 

Negeer na circa 500 m boven draaihekje 
(stegelke) links.  Even verder loopt u via klaphek 
een weiland in. Volg het pad RD door het weiland 
met rechts mooi uitzicht. Het pad wordt een 
stijgend hol pad door de bosrand. Via nauwe 
doorgang loopt u het volgende weiland in en loop 
dit RD omhoog met links de bosrand.  Boven 
loopt u verder RD langs de bosrand.  
 

(Kijk hier even achterom en u heeft  prachtig uitzicht 
o.a. op de hooggelegen St. Martinuskerk (1860 -
1862) in Vijlen).  
 

Waar de bosrand naar links buigt, gaat u verder 
RD. Beneden loopt u via klaphekje het volgende 
weiland in en volgt u het pad RD door het weiland 
omhoog. Boven verlaat u het weiland. Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong voorbij zitbank R 
over het pad door de bosrand. 
 

2. Aan de T-splitsing gaat u R en u loopt even 
verder langs de bosrand.  
 

(Let op! Als u na circa 100 m L het bospaadje inloopt, 
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). 
 

Blijf het pad langs de bosrand RD volgen met 
rechts prachtig uitzicht o.a. op de windturbines 
(EuroWindPark Aachen) die nabij de 
grensovergang Bocholtz stan. U passeert een 
zitbank. Circa 100 m voorbij deze zitbank gaat u L 
het brede bospad omlaag. Aan de kruising gaat u 
RD verder omlaag. Beneden aan de bosrand buigt 
het pad naar rechts. Aan de 3-sprong gaat u L. 
Vlak daarna aan de T-splitsing bij wegwijzer gaat 
u bij afsluitboom R met rechts een grote 
regenwaterbuffer. Bij de Gerardushoeve 
(boerderijterras De Verloren Kost open van Pasen 
t/m herfstvakantie) wordt de veldweg een stijgende 
smalle asfaltweg. Negeer bijna boven zijpad 
rechts.  
 

3. Boven aan de T-splitsing gaat u R over de 
asfaltweg.  
 

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

Voorbij de parkeerplaats en blauw wegkruis gaat 
u L het holle (voet)pad omlaag. Beneden in 
Gulpen gaat u R (blauw/geel) over de asfaltweg. 
Negeer trappenpad links omlaag en doodlopende 
klinkerweg rechts omhoog. Tegenover huisnr. 27 
gaat u L de trappen omlaag en loop beneden bij  
fontein bestaande uit vissen en meestal 
waterspuwende vroedmeesterpad RD de 
kasseienweg omlaag langs het bloemenperk en 
waterpomp. Steek voorbij hoge kunstwerk 
“Smeltkroes van de evolutie” bij verkeerslichten 
via zebrapad de voorrangsweg over en loop RD 
(Marktstraat) de klinkerweg/voetgangerszone 
omlaag. (U passeert grandcafé Neubourg, een 
mooie pauzeplek en sponsor van de 
wandelsite).Voor het kunstwerk “twee stromen”, 
waterval en bij grote zitbank rond linde (zie 
infobordje) gaat u aan de doorgaande weg L met 
rechts beneden de Gulp.   



  blz 3 van 3 

 

Meteen daarna aan de 4-sprong, met links op de 
Markt het kunstwerk (beeldje) genaamd “Driekop” 
gaat u  R (Looierstraat).  
 

(Het beeld symboliseert de drie gezichten van de 
Limburger: het vrome, het vrolijke en het ietwat 
arrogante).  
 

Meteen daarna gaat u rechts over de 
klinkerweg/voetgangerszone met even verder 
links de Gulp. Negeer zijwegen en loop RD met 
links de Gulp. Aan de 4 sprong bij brug en 
wegkruis gaat u RD (Burggraverweg) verder 
langs de Gulp. Aan de 3-sprong gaat u RD.  
 

4. Waar de asfaltweg bij brug naar rechts buigt, 
gaat u bij verbodsbord RD  over het grind- 
voetpad verder langs de Gulp. Voorbij zitbank 
gaat u door het draaihekje en loop RD door het 
weiland/grasland met links de Gulp/Geul  
 

(Even verder links bij hoge populieren stroomt links 
de Gulp in de Geul. Links ziet u de Gertrudiskerk 
(1835-1839) in Wijlre).  
 

Aan het grindpad gaat u R met links de 
meanderende Geul. Aan de asfaltweg in Gulpen 
gaat u L. Waar de weg naar rechts buigt, negeert 
u zijweg links (Geulweg). De weg buigt weer naar 
rechts. Bij huisnr. 37 gaat u L en steek via 
oversteekplaats de doorgaande weg over. Ga dan 
L en meteen daarna gaat u R over de 
eenrichtingsweg. (Loop rechts van de weg over het 
pad). U passeert het zorgcentrum Klein Gulpen.  
 

5. Voorbij Saillant Hotel Gulpenerland gaat u R en 
ga dan meteen L over de parkeerplaats. Loop 
links van het gebouw van de ambulancepost over 
klinkerpad dat een onverhard pad wordt en loop 
dan het lange en korte trappenpad door het bos 
omhoog.Steek boven bij picknickbank en 
wegkruis de asfaltweg over, ga door het klaphek 
(geel-rood) en loop dan via het   trappenpad het 
pad door het weiland omhoog.  Ga boven door 
het volgende klaphek, steek schuin rechts de 
asfaltweg over, ga door het klaphek (geel/zwart) 
en loop via het trappenpad de grashelling 
omhoog. Boven gaat u door het volgende klaphek 
en steek bij oriëntatiebord RD langs de zit-
picknickbanken het grasveld over.  
 

(Hier boven op de Gulperberg heeft u schitterend 
uitzicht over het 5-sterren landschap Zuid-Limburg.  
 

Als u hier bij het oriëntatiebord R gaat met rechts 
afrastering, dan komt u na 50 m bij het in 1935 
geplaatste 3 m hoge Maria monument dat op een 13 
m hoge sokkel staat. De sokkel is aan vier zijden 
versierd met mozaïeken  en de namen van de 
parochies die toen hoorde tot het dekenaat Gulpen.    
 

 

Vlak daarna gaat u L de smalle asfaltweg omlaag 
met rechts de natuurspeelplaats.   
 

(Waar de weg bij dikke keien en linden naar rechts 
buigt, heeft u links bij zitbanken weer schitterend 
uitzicht. Links beneden ziet u het klooster 
Redemptoristen in het bedevaartsoord Wittem. Voor 
u beneden het dorpje Partij en in de verte de 
hooggelegen St. Martinuskerk in Vijlen, de 133 m 

hoge tv-toren in het Aachener Wald en rechts 
daarvan de Boudewijn uitkijktoren op het 
Drielandenpunt in Vaals) 
 

Voorbij de omheinde  hoge gsm-mast gaat u aan 
de T-splitsing L omlaag. Vlak daarna loopt u aan 
de 3-sprong bij wegwijzer RD de steile weg 
(Gulperberg/max 14 %) omlaag richting Partij.   
 

(Hier aan de 3-sprong staat links het 
herinneringsmonument aan de  sportjournalist, 
levensgenieter en wielerlegende Jean Nelissen. In 
het monument zijn een microfoon, zijn onafscheidelijk 
glas wijn en sigaar (inkeping) verwerkt. Ook hier 
heeft u bij zitbanken weer schitterend uitzicht).  
 

Let op! Meteen daarna bij geel bordje 
Geuldal/Gulpeerberg gaat u L door het klaphek. 
Na het klaphek gaat u meteen R door het weiland 
omlaag. (U loopt dus parallel aan de rechts gelegen 
steile asfaltweg omlaag). Beneden na klaphek loopt 
u RD de asfaltweg omlaag.  
 

6. Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD. Negeer meteen tegenover de mooi 
gerestaureerde Hoeve de Bek (Oude Akerweg 
139) met de  mooie met leisteen bedekte 
dakkapelletjes zijweg rechts en loop RD (geel).  
 

(Hoeve de Bek dateert uit 1663 en was tot 1825 het 
poststation halverwege de oude hoofdweg 
Maastricht-Aken).  
 

Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing bij zitbank 
en wegkruis R (Hommerigerweg) de smalle 
asfaltweg omhoog.  Negeer  zijpaden. Na 500 m 
gaat u aan de kruising bij zitbank en bij 
verbodsborden L de betonplatenweg omlaag. 
Beneden steekt u via brug de Geul, het snelst 
stromend riviertje van Nederland, over. Aan de 
rand van Partij gaat u aan de 3-sprong bij 
muurkruis R (rood) en u passeert de sportvelden 
van V.V. Partij ‘33. De asfaltweg wordt een 
veldweg. Negeer (voet)pad links.  
 

(Links ziet u het ommuurde slotklooster Mariëndaal 
(1851) van de Redemptoristinnen zusters).  
 

Bij zitbank gaat u R over het pad met links de 
bosrand en rechts een groot weiland. Het pad 
buigt naar links. Aan de 3-sprong bij gedichtsteen 
en diep ingesneden Geul gaat u R (rood/zwart) 
met rechts de meanderende Geul. Negeer 
zijpaden en volg het pad geruime tijd RD 
(rood/zwart) door de weilanden. Bij twee 
draaihekjes (stegelkes) gaat u RD (rood/zwart) en 
volg het pad via stegelkes verder RD door de 
weilanden. Aan het eind loopt u RD over het 
smalle pad gelegen tussen afrasteringen.   Aan 
de klinkerweg in Mechelen gaat u L.  U  komt 
weer bij het hotel/restaurant, de sponsor van de 
wandeling, waar u binnen of op het mooie terras 
op de binnenplaats nog iets kunt eten of drinken.  
 

De vakwerkgevels op de prachtige binnenplaats (d’r  
plei) getuigen nog dat het hotel oorspronkelijk een 
carréboerderij was.  Aan de overkant van de 
doorgaande weg ziet u het pittoreske vakwerkhuisje  
(no. 71) uit 1723). 


