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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling tussen twee prima horecazaken wandelt u een 
leuk stuk langs de Gulp en dan langs de Eyserbeek. Via spoorwegviaduct, waardoor ook de Eyserbeek 
stroomt, loopt u het waterwingebied Roodborn binnen. Dan loopt u omhoog naar het verzetsmonument op 
de Eyserlinde. Hier staan picknickbanken en heeft u schitterend uitzicht.  Via rustige smalle asfaltweg met 
prachtig uitzicht loopt u omhoog naar het Plateau van Bocholtz. Via leuk pad langs o.a. een wingaard loopt 
u omlaag en volg dan het pad door weilanden langs de meanderende Selzerbeek naar Wahlwiller waar u 
kunt pauzeren bij Gasterij A Gen Kirk. De terugweg wandelt u via o.a. veldwegen naar de rand van het dorp 
Partij en via een panoramisch pad loopt u omhoog naar de Gulperberg. Dan loopt u omlaag naar het 
Gulpdal  en via o.a. de mooie beukenlaan bij Kasteel Neubourg loopt terug naar Gulpen. De route biedt 
mooie uitzichten. U kunt ook starten in Wahlwiller en pauzeren in Gulpen. Start dan bij punt 5.  
 

 
 

Startpunt: Taverne De Leeuw van Vlaanderen, Kapelaan Pendersplein 8, Gulpen. U kunt gratis parkeren op 
de gratis parkeerplaats aan de Witteweg 5, Gulpen.  Via de Willem Vliegenstraat loopt u dan richting kerk (250 m).  
Bij de kerk gaat u R en u komt meteen bij het startpunt.   
 

 
 

Startpunt Wahlwiller: Gasterij A Gen Kirk,  Oude Baan 24,  Wahlwiller. 
Achter de kerk is een grote openbare parkeerplaats, navigatie: J.F.Kennedystraat 2, Wahlwiller. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,65 km  3.15 uur  72 m 140 m 
 

 
 

1106. GULPEN – WAHLWILLER 13,6 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van de taverne gaat 
u R met meteen links van u het H. Hartbeeld 
(1929/zie infobord). Aan de 3-sprong voor de 
hoofdingang van de H. Petruskerk gaat u bij 
verbodsbord R de klinkerweg omlaag.  
 

(Deze Neo Romaanse kerk uit 1924 is geheel 
gebouwd met Nivelsteiner zandsteen. Via de deur 
links naast de hoofdingang kunt u het mooie interieur 
van de kerk bekijken. Hier staat links het voormalig 
klooster (voormalig St. Jozef gesticht) uit 1932 dat 
tegenwoordig dienst doet als gemeentehuis).  
 

Aan de Markt, waarop het kunstwerk “Driekop” 
staat, steekt u de doorgaande weg (Dorpsstraat) 
over en loopt u RD (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 lopen met even verder links de 
Gulp. Negeer zijwegen. Aan het eind van de 
klinkerweg steekt u bij brug de asfaltweg over en 
loopt u RD (Burggraverweg) verder langs de 
Gulp. Aan de 3-sprong RD. 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 L  en via bruggetje steekt 
u de Geul over.  
 

(Hier stroomt links de Eyserbeek in de Geul).  
 

Steek de doorgaande weg over en loop bij 
wegkruis type vliegermodel RD (Cartils) over de 
smalle asfaltweg, parallel aan de Eyserbeek die in 
Bocholtz ontspringt.  
 

(Links heeft u mooi zicht op kasteel Cartils. De oudst 
bekende vermelding dateert van 12570.  
 

2. Waar de licht stijgende asfaltweg bij ijzeren hek 
een flauwe bocht naar rechts maakt. gaat u L via 
het draaihekje het weiland in.  Volg nu RD het pad 
door het weiland met links afrastering.  (Rechts 
ziet u woningen in het gehucht Cartils).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (wit-rood) via/langs  
draaihekje het pad omlaag.   

http://www.deleeuwvanvlaanderen.nl/
http://www.gasterijagenkirk.nl/
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Steek beneden via ijzeren bruggetje de Eyserbeek 
over en ga meteen R het bospad (even) omhoog. 
Via stegelke komt u in een weiland. Loop in dit 
weiland RD met even verder rechts de 
meanderende Eyserbeek waar een zitbank staat, 
een genietplekje.  
 

(Mogelijk ziet u voor u over het hoge spoortalud een 
puffende stoomlocomotief voorbij komen van de 
Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij. Startpunt 
is station Simpelveld. Wandeling 185 is een 
combinatie van stoomtrein en wandelen).  
 

Via draaihekje bij zitbank en kabouters (2020) 
verlaat u weer het weiland.  Meteen daarna buigt 
het pad voor de Eyserbeek links onder het 50 m 
lange spoorwegviaduct van het toeristisch 
Miljoenenlijntje door. Ga meteen na het viaduct R 
(blauw) over het houten bruggetje.  
 

(U loopt hier door het mooie waterwingebied 
Roodborn en u  passeert enkele gebouwtjes met 
waterpompen).  
 

Na 150 m passeert u rechts twee gebouwtjes 
waarin waterpompen staan.  50 m voorbij de 
tweede waterpomp gaat u R het pad omlaag  en 
via bruggetje steekt u weer de Eyserbeek over en 
volg het bospad omhoog.  Aan de Y-splitsing bij 
twee stenen paaltjes van de 
waterleidingmaatschappij WML gaat u R. Een 
eindje verder bij waterpomp buigt het pad links 
omhoog  en wordt een breed pad.  
 

3. Aan de T-splitsing voor alweer een waterpomp 
gaat u R door het hoge spoorwegviaduct. Steek 
bij afsluitboom via draaihekje de veldweg over en 
loop RD het graspad met links de meidoornhaag 
omhoog. Negeer zijpaadjes slinks.  
 

(Waar na 250 m het pad naar links buigt, heeft u links 
mooi zicht over het dal van de Eyserbeek en op de 
94 m hoge tv-toren in het Eyserbos).  
 

Waar het pad 50 m verder naar rechts buigt, heeft u 
rechts  mooi uitzicht over Gulpen).  
 

Na 500 m boven aan T -splitsing gaat u L de 
grindweg omhoog en u steekt meteen daarna  de 
parkeerplaats over.  
 

(U bent hier bij het 4,5 m hoge verzetsmonument op 
de Eyserlinde. Het is een zuilvormige beeldengroep, 
vervaardigd uit één stuk Limburgs natuursteen. Drie 
nabestaanden dragen een oorlogsslachtoffer. De 
tekst op de voorzijde van het voetstuk luidt:“ Den 
Gevallene”. Aan de zijkanten staan de namen van de 
als soldaat gevallenen. Het monument is op 3 mei 
1952 onthuld. 
 

Hier staan ook picknickbanken en een oriëntatiebord. 
Een prima pauzeplek met prachtig uitzicht).  
 

Steek de doorgaande weg schuin rechts over en 
loop bij  wegkruis en wegwijzer RD de smalle 
asfaltweg omhoog richting Wahlwiller.  
 

(Rechts heeft u weer mooi  uitzicht. Deze plek met op 
de heuvelrug de rij Italiaanse populieren, die op 
cipressen lijken wordt door de populaire weerman 

Thijs Zeelen van de provinciale TV- en radio zender 
L1 in zijn weerpraatje regelmatig het Toscane van 
Limburg genoemd. Ze zijn hier in de jaren vijftig van 
de vorige eeuw geplant door een fruitteler geplant 
windschutting om zijn fruitbomen te beschermen. De 
rij bomen is ten opzichte van vroeger flink uitgedund).   
 

Let op!  Na 700 m, 5 m voor einde haag, gaat u R 
over het pad gelegen tussen akkers.  
 

(Dit is het punt waar 5 m verder aan de asfaltweg een 
pad van links komt. De route volgend heeft u weer 
prachtig uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid 
Limburg). 
 

Na 250 m buigt het pad echts omlaag met mooi 
uitzicht over het dorp Partij met het klooster 
Mariëndaal (1848). Het pad wordt een hol dalend 
pad. Aan de 4-sprong bij trapje en kastje met het 
doodsprentje van Matty Rijcken gaat u bij 
zwerfsteen L over het pad.  
 

(Als u hier de trap omhoog loopt, dan komt u bij het 
ongevalskruis van Matty. Hier staat ook een zitbank. 
Hij verongelukte hier op 15 jarige leeftijd op deze 
akker toen de tractor waarop hij reed kantelde en hij 
tussen de tractor en de aanhangwagen, volgeladen 
met bieten, terechtkwam).  
 

Volg nu het graspad RD met rechts van u de  
Wittemer wijngaard Wahlwiller.  
 

(In de wijngaard staat een torenvalken broed-  en 
overnachting kast op paal. De valk haalt de kleine 
muisjes uit de wijngaard).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R de veldweg omlaag 
met links van u de  Hubertus wijngaard.  Bij breed 
ijzeren hek wordt de veldweg een dalend 
(gras)pad.  Beneden na klaphek gaat u L over de 
veldweg 
 

4. Meteen daarna vóór brug gaat u L door het 
weiland/natuurgebied volg het paadje met rechts 
het meanderende Selzerbeekje.   
 

(Na 100 m ziet u links aan de rand van het 
weiland/natuurgebied een grote platte zwerfsteen 
met tekst liggen ter herinnering aan de schuilkelder 
met dubbele ingang. Deze is in de zomer van 1944 
op bevel van de toenmalige gemeente Wittem door 
mijnwerkers uit Wahlwiller  gebouwd). 
 

Bij ijzeren hek loopt u via draaihekje (stegelke) 
het volgende weiland binnen en loop RD langs de 
rij fruitbomen en met rechts nog steeds het 
beekje. Via twee stegelkes gaat u RD over het 
smal pad verder langs de beek.  Aan de asfaltweg 
gaat u R en via brug steekt u de beek over. 
Meteen  daarna gaat u in het wijndorp Wahlwiller 
aan de 3-sprong R (Beeklaan) met nu rechts van 
u het beekje. Aan de 3-sprong RD. De weg buigt  
links omhoog.  Negeer zijwegen. Boven aan de T-
splitsing bij stenen wegkruis gaat u R en u komt 
meteen bij Gasterij A Gen Kirk, de medesponsor 
van deze wandeling, waar u binnen of op het 
leuke terras iets kunt eten of drinken.  
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5. Met uw rug naar de ingang van de gasterij gaat 
u L. Meteen daarna aan de 3-sprong bij groot 
wegkruis voor de Cunibertuskerk gaat u RD 
(Oude Baan)  omlaag. 
 

(Een bezoekje is deze kerk zeker waard. De 
Cunibertuskerk uit de 12e  eeuw is bekend om haar 
zestien kruiswegstaties. Deze zijn in 1946 door de 
schilder Aad de Haas op panelen geschilderd.  
 

Vermoedelijk is het grote kruis een Missiekruis uit ca 
1870).   
 

Negeer doodlopende weg rechts (Vrijthof).  Aan 
de 3-sprong bij voormalige hoeve (1780)  met 
Mariabeeldje in muurnis gaat u meteen voorbij 
het vakwerkhuis (huisnr. 2/1800) L het smalle pad 
gelegen tussen hagen omhoog. Boven aan de 
doorgaande weg gaat u R het fietspad omlaag. 
Steek na 50 m deze voorrangsweg over en loop 
RD de asfaltweg omhoog langs huisnr. 36. 
Voorbij houtzagerij wordt de asfaltweg een 
veldweg. Aan de T-splitsing bij regenwaterbuffer 
Gulkoelerweg gaat u R omlaag. Vlak daarna aan 
de 3-sprong gaat u L.  
 

(Links in de verte ziet u de hooggelegen St. 
Martinuskerk (1860-1862)  in Vijlen. Schuin links voor 
u de Johannes de Doperkerk (1810-1811) in 
Mechelen).  
 

Steek de voorrangsweg over en loop bij stenen 
wegkruis (1981) RD over de asfaltweg, die vlak 
daarna een dalende veldweg wordt. Beneden in 
het Geuldal gaat u aan de 3-sprong bij bosstrook 
R. Negeer zijpaden.  
 

(Hier ziet u rechts voor u het geheel ommuurde 
slotklooster (1848) Mariëndaal (zusters 
Redemptoristinnen).  
 

Voorbij de voetbalvelden van V.V. Partij ’33 gaat u 
aan de 3-sprong bij muurkruis aan de rand van 
Partij bij verbodsbord L over de smalle asfaltweg. 
Via brug steekt u de Geul, het snelst stromend 
riviertje van Nederland, over  en loop dan RD de 
betonplatenweg weg omhoog   
 

6. Boven aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R de 
smalle asfaltweg omhoog. Negeer zijpaden. 
Beneden aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis 
gaat u L. Na 30 m gaat u tegenover de Hoeve de 
Bek met de  mooie met leisteen bedekte 
dakkapelletjes bij verbodsbordje L over de 
asfaltweg.  
 

(Hoeve de Bek (Oude Akerweg 139) stamt uit 1663. 
Tot 1825 was dit tevens het poststation halverwege 
de oude hoofdweg Maastricht-Aken).  
 

Vlak daarna wordt de asfaltweg een stijgende 
veldweg/graspad, die u bijna 900 m RD volgt met 
links mooi uitzicht over het droogdal. (Na 500 m 
passeert u rechts Panorama camping Gulperberg). 
Aan de smalle asfaltweg gaat u R omhoog. Boven 

aan de T-splitsing gaat u L.  Na  50 m gaat u R de 
steile  veldweg omlaag.  
 

(Voor u ziet beneden het torentje van kasteel 
Neubourg en de buitenzwembaden van het 
subtropisch zwemparadijs Mosaqua).  
 

Beneden gaat u L over de klinkerweg. Steek vlak 
daarna de doorgaande weg over en loop RD met 
rechts de grote parkeerplaats. Negeer meteen 
daarna bij zitbank zijweg rechts en volg RD de 
smalle asfaltweg met rechts van u kasteelpark 
Neubourg.  
 

(Na 500 m ziet u links het voormalig spoortalud  van 
de oude tramlijn Vaals–Maastricht, die van april 1925 
tot april 1938 operationeel was).  
 

7. Na 800 m, aan het einde van het kasteelpark, 
gaat u bij zitbanken R over de grindweg door de 
mooie beukenlaan.  Via brug steekt u de Gulp 
over en via draaihekje steekt u schuin rechts het 
weiland over met rechts zicht op de kasteelhoeve 
en kasteel Neubourg.  Via stegelke verlaat u het 
weiland en ga dan  R richting Gulpen over de 
grindweg langs de kasteelmuur (1840-1860) en 
het tuinpaviljoen met de hoge schoorsteen 
 

(Als u na 150  m R  de inrit van de kasteelhoeve 
inloopt, dan heeft u even verder links mooi zicht op 
kasteel Neubourg (nieuwe burcht). Het huidige 
kasteel is in aanleg 14e eeuws, maar is in de huidige 
vorm grotendeels 17e en 18e eeuws. De toren stamt 
uit 1640). Hier heeft u rechts bij het  ijzeren hek 
(1790-1800)  mooi zicht op het achthoekig 
onderkelderd  rijksmonumentaal tuinpaviljoen (1e 
kwart 18e eeuw) met peervormige koepel  gelegen  
aan de rand van de voormalige moestuin). 
 

Aan de 3-sprong voor de hoofdingang van het 
kasteel loopt u RD door de prachtige brede 
beukenlaan, die een eindje verder begint.  Let op! 
50 m voorbij einde rechts gelegen weiland en 
waar u rechts het begin van een vijver en 2 
zitbanken ziet, gaat u R over het paadje.  
 

(U kunt hier ook RD door de beukenlaan blijven lopen 
en aan de voorrangsweg R omlaag gaan. Steek bij 
verkeerslichten deze weg over. Ga dan verder bij **** 
in dit punt).   
 

Meteen daarna  aan de vijver gaat u L  met rechts 
de mooie vijver met de 19 fonteinen.  Voor het 3,5 
m hoge kunstwerk “de ontmoeting”, bestaande 
uit twee stoelen met twee beelden in de vorm van 
zittende personen, gaat u L het klinkerpad 
omhoog. Steek boven via de oversteekplaats de 
voorrangsweg RD over **** en loop RD  
(Ingbergrachtweg). Na 50 m komt u rechts bij De 
Leeuw van Vlaanderen, de medesponsor van 
deze wandeling, waar u binnen of op het leuke 
terras gelegen aan rustig pleintje 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.   


