1123 MECHELEN – Gulpen 10,3 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Dal Bissen is een kleine gehucht nabij Mechelen. Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling
loopt u vanuit Dal Bissen omhoog naar de Golf & Countryclub Wittem. Dan volgt een mooi stuk door
weilanden en loopt u omlaag naar Gulpen. In het centrum komt u bij IJssalon en lunchroom Mezzaluna,
waar u kunt pauzeren. De terugweg wandelt u een stuk langs de Gulp en via leuke paadjes komt u bij Hotel
Gulperland. U loopt dan o.a. via mooie paden omhoog naar het Dunnenbos waar u prachtig panorama
heeft. Vervolgens loopt u langs de bosrand en door het bos naar het geologisch monument Grindgroeve
Bissen. Met prachtig uitzicht loopt u omlaag naar Dal Bissen.
GPS-afstand 10300 m, looptijd 2.25 uur en hoogteverschil 109 m.
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.

blz 2 van 3

Startadres: Parkeerplaats Bissen, Dal Bissenweg 5A, Mechelen.
Vanuit Mechelen rijdt u over de Dal Bissenweg. Negeer zijweg rechts en links en vlak voor het gehucht parkeert u
links op de parkeerstrook langs de weg. Na circa 5 km kunt u dan pauzeren bij Mezzaluna in Gulpen.
U kunt ook starten bij Mezzaluna, Dorpsstraat 30, Gulpen. Start dan bij punt 4.
U kunt ook starten op de grote parkeerplaats aan de Oude Rijksweg 32 in Gulpen en dan na circa 8,5 km pauzeren
bij Mezzaluna in Gulpen. U heeft het omhoog lopen dan gehad. Start dan bij **** in punt 5.

1123 MECHELEN – Gulpen 10,3 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L over
de klinkerweg en u loopt het gehucht Bissen
binnen. Negeer bij huisnr. 12 bij verbodsbord
asfaltweg scherp rechts omhoog. Meteen daarna
aan de Y-splitsing bij wegwijzer gaat u bij
verbodsbord R de (holle) verharde veldweg
omhoog richting Crapoel. Na deze flinke klim gaat
u na 600 m boven bij Golf & Countryclub Wittem
(1956) RD. Meteen daarna aan de 3-sprong loopt
u RD de grindweg omlaag. (Het clubhuis is alleen
toegankelijk voor leden). Aan de T-splitsing met 2
bomen in het midden en bij stenen veldkruis gaat
u R (blauw) de grindweg omlaag met links en
rechts van u de golfbaan, de oudste golfbaan van
Limburg. Aan de 3-sprong bij zitbank en afvalbak
gaat u L (blauw) de grindweg omlaag met links
de golfbaan. Negeer zijpaden rechts en volg de
grind- veldweg geruime tijd RD. (Omhoog lopend
passeert u na 150 m bij zijpad rechts en afsluitboom
het memoriekruis van de RAF piloten S.A.
Somerscales en H.R. Poole, wiens vliegtuig hier op
23-4-1944 neerstortte. Van de zevenhoofdige
bemanning overleefde alleen de vliegenier Tom
Wingham de crash. Hij bracht zich met zijn parachute
in veiligheid. Op 15 mei 2015 stierf hij op 92 jarige
leeftijd). 250 meter verder loopt u boven weer
tussen het golfterrein door. (Bijna aan het eind van
de golfbaan, vlak voor twee ingangen golfterrein,
passeert u links bij hulsstruik het ongevalskruis van
Jozef Boers). U verlaat het golfterrein. Boven bij
wegkruis en woning wordt de veldweg een
dalende asfaltweg.
2. Na 200 m gaat u R (blauw) via draaihekje het
weiland in. Volg nu het pad RD door het
langgerekte weiland met links van u afrastering.
Na 500 m gaat u bij alleenstaande hoge meidoorn,
waarin een wilduitkijkhut staat, L (blauw) door het
stegelke en loop links van de afrastering door het
volgende weiland omhoog. Ga door het klaphekje
en loop nu rechts langs de afrastering verder
door de weilanden omhoog. Aan de asfaltweg

gaat u R (rood/blauw). Na 40 m gaat u bij
verbodsbord L (rood/blauw) de veldweg omlaag
richting bos. Bij de bosrand en afsluitboom buigt
het pad naar rechts. Een eindje verder, waar het
pad links het bos inbuigt, gaat u R (rood/blauw)
door het draaihekje het weiland in. Steek dit
weiland schuin links omlaag en dan omhoog
over. (Voor u heeft u mooi uitzicht o.a. over Gulpen
en Wijlre).
3. Steek boven schuin links de doorgaande weg
over en ga bij 2 zitbanken en infobord over de
Koning van Spanje RD het graspad omlaag, dat
evenwijdig aan de doorgaande weg loopt. Waar
bij betonnen paaltje en alleenstaande boom het
(gras)pad naar rechts buigt, loopt u RD het smalle
graspad verder omlaag met links beneden de
doorgaande weg. Beneden steekt u L de
doorgaande
weg
over
en
loop
RD
(geel/rood/blauw)
met
rechts
de
grote
parkeerplaats. Meteen daarna bij bord “einde
bebouwde kom Gulpen” gaat u bij zitbank R
(zwart/blauw/witgeel) de smalle klinker- asfaltweg
omlaag met een eindje verder links beneden de
Gulp. (Als u bijna aan het einde van de smalle weg
L de trap omlaag loopt en via bruggetje de molentak
van de Gulp oversteekt, dan komt bij enkele
zitbanken. U ziet dan vistrap en de stuw, waar de
molentak zich van de Gulp afsplitst. U heeft hier ook
mooi zicht op kasteel Neubourg). Steek boven de
doorgaande weg over en ga L over het trottoir
omlaag. Negeer zijwegen. (Meteen daarna, waar de
doorgaande weg naar rechts buigt, ziet u links de
watermolen Neubourg die het grootste waterrad van
Nederland heeft). Beneden in Gulpen aan de
kruising bij wegkruis in tuin gaat u RD (Tramweg)
met rechts het appartementencomplex de
Remise. (Zie infobordje bij ingang). Aan de
ongelijke 4-sprong gaat u L de eenrichtingsweg
in. Vlak voor de brug gaat R over het klinkerpad
met links de Gulp.

Aan het eind gaat u de brede trap omhoog en ga
meteen bij kunstwerk (Smeltkroes van de evolutie)
L. Steek via oversteekplaats de Rijksweg over en
ga L over het trottoir. Na 20 m gaat u bij volgende
verkeerslichten R. Steek meteen deze weg over
en ga R en u komt meteen links op de Markt bij
IJssalon Mezzaluna, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het terras lekker
kunt lunchen en waar ze heerlijk op ambachtelijke
wijze bereid Italiaans ijs hebben. Er is een
uitgebreide ijs- en lunchkaart.
4. Met uw rug naar Mezzaluna loopt u naar het
kunstwerk “Driekop”, dat hier op de Markt staat.
(Het beeld symboliseert de drie gezichten van de
Limburger: het vrome, het vrolijke en het ietwat
arrogante). Steek dan R de doorgaande weg
(Dorpsstraat) over en loop RD (Looierstraat).
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 (groen/Burggraverweg) verder langs
de Gulp. Aan de 3-sprong RD. Waar de asfaltweg
bij brug naar rechts buigt, gaat u RD
(groen/zwart) over het grind- voetpad verder
langs de Gulp met links aan de andere kant van
de Gulp een leuk optrekje. Steek het bruggetje
met draaihekje over en loop RD door het weiland.
(30 meter voorbij dit bruggetje stroomt links de 16 km
lange Gulp in de Geul. Links ziet u de Gertrudis kerk
(1835-1839) in Wijlre). U steekt vervolgens bij
gedichtsteen via volgend bruggetje de Geul over.
(Hier stroomt aan de linkerkant rechts de Eyserbeek
in de Geul). Vlak voor de doorgaande weg gaat u
bij twee zitbanken via bruggetje R over pad en u
passeert meteen een infobord. (Hier ziet u links
aan de doorgaande weg kasteel Cartils, waarvan de
oudst bekende vermelding dateert van 1257). Volg
nu het pad RD met links de molentak
(Wittemeremolen) van de Selzerbeek en rechts
afrastering van weiland. (Bijna aan het einde van
het pad ziet u voor u links aan de doorgaande weg
de inpandige watermolen). Aan het eind van het
pad bij trappenpad en haag gaat u R door het
draaihekje en loop RD door het weiland. Steek via
bruggetje de Gulp over en volg het pad met even
verder rechts van u de Geul. (Waar het pad naar
rechts buigt, ziet u voor u boven op de Gulpenerberg
het Mariabeeld).
5. Steek boven via de oversteekplaats de
doorgaande weg Maastricht – Vaals over en loop
RD (Oude Rijksweg). Vlak daarna gaat u voor
hotel Gulpenerland L de klinkerweg omhoog ****
en steek dan L de grote parkeerplaats over. Aan
het eind bij 2 picknickbanken gaat u RD en loop
even verder het trappenpad door het bos
omhoog. Boven gaat u voorbij afsluitboom en bij
zitbank en wegkruis L (zwart/groen) de smalle
(holle) asfaltweg omlaag. Beneden aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD. Negeer
meteen tegenover de mooi gerestaureerde Hoeve
De Bek (nr. 139) met de mooie met leisteen
bedekte dakkapelletjes zijweg rechts omhoog en
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loop RD (geel). (Hoeve de Bek (Oude Akerweg 139)
dateert uit 1663. Tot 1825 was dit het poststation
halverwege de oude hoofdweg Maastricht-Aken).
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij zitbank en
wegkruis R (Hommerigerweg) de smalle
asfaltweg omhoog. Na 100 m gaat u R (geel) over
het graspad dat even verder steil links omhoog
buigt. (Boven bij zitbank heeft u mooi uitzicht over
het droogdal). Net vóór aan de linkerzijde het bos
begint, gaat u bij bordje van Staatsbosbeheer L
het smalle (even) steile paadje omhoog en loop
RD langs de bosrand omhoog. Negeer bospad
rechts.
6. Boven aan de T-splitsing bij zitbank ter
nagedachtenis van Hub Loozen en infobord
Groene Hotspot nr. 7 gaat u R over het pad met
rechts de bosrand en links prachtig uitzicht. (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). Een eindje verder
loopt u even door het bos. Volg daarna weer RD
het pad met rechts van u de bosrand en links
weiland/akker. Negeer breed bospad schuin
rechts omlaag. Na 100 m passeert u rechts een
zitbank. ((Bijna 200 m voorbij deze zitbank (waar het
graspad licht naar rechts buigt) gaat u R over het
bospaadje en u komt na 15 m bij een moordkruis. In
1753 werd hier de Capucijner monnik F.P., die
onderweg was van het klooster n Hoogcruts naar het
klooster in Wittem overvallen en daarbij het leven
liet). Loop nog even RD langs de bosrand. Aan de
3-sprong in het bos gaat u L over het brede pad.
Bij zitbank buigt het brede pad naar rechts. Let
op! Na ruim 50 m, waar het brede pad een
stijgend pad wordt, gaat u schuin L over het
bospad, dat even verder een stijgend bospaadje
wordt Negeer zijpaden. Boven buigt het pad voor
de golfbaan naar links. Aan de 3-sprong gaat u
RD met links een door bos omsloten weiland.
Negeer zijpad rechts richting golfbaan. Aan Tsplitsing gaat u R (geel) omlaag. Bij zitbank,
veldkruis
en
het
geologisch
monument
Grindgroeve Bissen (zie infobord) buigt het pad
links langs de bosrand en groot weiland omlaag.
(U heeft hier prachtig uitzicht o.a. op de langgerekte
buurtschap
Schweiberg
met
zijn
prachtige
vakwerkhuizen. Omlaag lopend ziet u een eind
verder links in de verte weer de hooggelegen St.
Martinus kerk in Vijlen. In weiland ziet u mogelijke
grazende Schotse Hooglanders (met horens)).
Beneden in Bissen gaat u scherp L en u komt
meteen bij de parkeerplaats.

