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blz 2 van 4
Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling wandelt u via een droogdal omhoog naar de
rand van het Dunnenbos waar u prachtig uitzicht heeft. Dan loopt u omlaag naar het Geuldal/Partij. Via
leuke paden loopt u naar het wijndorp Wahlwiller. Dan loopt u langs wijngaarden omhoog naar het Plateau
van Bocholtz waar u weer schitterend uitzicht heeft. Dan loopt u omlaag naar de grote picknickplaats bij
het verzetsmonument op de Eyserlinde met alweer mooi uitzicht. Via graspaden loopt u verder omlaag naar
het mooie waterwingebied Roodborn. Via smal spoorwegviaduct, waar doorheen ook de Eyserbeek
stroomt, komt u aan de rand van de buurtschap Cartils. Via mooi stuk door weilanden loopt u via
schitterend paadje de Gulperberg omhoog, waar u alweer schitterend uitzicht heeft! Aan het eind is een
prachtig terras. Neem voor onderweg genoeg drinken mee. TIP: U kunt ook starten op de parkeerplaats bij
punt 5 en dan fijn pauzeren bij het restaurant “Jantje zag eens pruimen hangen”.

Startpunt: Restaurant “Jantje zag eens pruimen hangen”, Berghem 1, Gulpen. Tel: 043-6011366. Geopend:
dagelijks vanaf 10.00 uur. (U kunt gratis parkeren op de parkeerplaats tegenover de camping en restaurant).
Startpunt parkeerplaats punt 5: Vanuit Wittem rijdt u over de Van Plettenbergweg omhoog richting Eys.
Boven aan de 4-sprong gaat u L de parkeerplaats op waarop het verzetsmonument op de Eyserlinde staat.
GPS afstand
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Totaal omhoog

11,26 km
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167 m

1125. GULPEN 11,3 km
1. Met de rug naar de camping en het restaurant
gaat u L. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong
L (Verlorenkostweg) de smalle asfaltweg omlaag.
Negeer
zijpad
links.
Beneden
bij
de
Gerardushoeve (boerderijterras De Verloren Kost)
wordt de asfaltweg een veldweg met links van u
de grote regenwaterbuffer Wagelerbosweg. Aan
de 3-sprong voorbij afsluitboom en bij wegwijzer
gaat u L (geel) over de veldweg. Vlak daarna aan
de T-splitsing bij bosrand gaat u L (geel) met
links de grote regenwaterbuffer/weiland. Bij
zitbank negeert u zijpaadje rechts. Waar na circa
400 m rechts het bos eindigt, gaat u bij bordje
van Staatsbosbeheer R het smalle (even) steile
paadje omhoog en loop RD langs de bosrand
omhoog. Negeer bospad rechts. Boven aan de Tsplitsing bij zitbank ter nagedachtenis van Hub
Loozen en infobord Groene Hotspot nr. 7 gaat u L
het pad door het weiland omlaag.
(Hier heeft u bij zitbank bij helder formidabel uitzicht.
Rechts ziet u de hooggelegen St. Martinuskerk
(1860-1862) in Vijlen. Rechts ziet u ook de twee
uitzichttorens de Wilhelmina- en Boudewijntoren op
het Drielandenpunt in Vaals en de 133 m hoge tv
toren in het Aachener Wald. Schuin rechts beneden
ziet u het ommuurde klooster Mariëndaal in Partij.
Voor u beneden ziet u het Redemptoristenklooster in
Wittem en boven voor u op 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).

Beneden gaat u R over de smalle asfaltweg.
2. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u bij
verbodsborden L de betonplatenweg omlaag.
Beneden steekt u 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. De asfaltweg wordt een veldweg. Let op!
Na 100 m bij verbodsbord en einde grote
“parkeerplaats” gaat u L over het (voet)pad met
rechts een grote akker.
(Hier bij akker ziet u rechts in de verte weer de
hooggelegen St. Martinuskerk in Vijlen).
U passeert een draaihekje en volg RD het
graspad door het weiland met links het
ommuurde nonnen slotklooster Mariëndaal
(klooster Redemptoristinnen) daterend uit 1851).
(in de zomer kan het gras hier soms hoog staan).
Voorbij volgende draaihekje volgt u RD het
paadje gelegen tussen haag en afrastering van
achtertuinen. Beneden aan de doorgaande weg in
Partij gaat u R omhoog. Negeer drie (inclusief
doodlopende) zijwegen links omhoog. Neem dan
de eerste veldweg L. Aan de 3-sprong gaat u RD
(zwart).
3. Aan de 3-sprong bij regenwaterbuffer
Gulkoelerweg gaat u L. (U verlaat hier de zwarte
route). Aan de asfaltweg bij houtzagerij loopt u
RD.

Steek beneden de doorgaande weg Maastricht –
Vaals over en ga R over het fietspad omhoog. Let
op! Waar na 50 m rechts de vangrail begint, gaat
u L het trapje omlaag en volg smalle pad gelegen
tussen haag en bosrand. Bij restaurant ’t Klauwes
en mooi vakwerkhuis (1800) in Wahlwiller gaat u
RD (Bornbergerweg) over de doodlopende weg.
(Als u wilt pauzeren, ga dan hier R de asfaltweg door
het dorp omhoog en u komt u na 250 m bij Gasterij
Aan de Kirk (leuk terras)).
De asfaltweg wordt een veldweg en u passeert
een infobord. U steekt een veerooster en het
Selzerbeekje over. Waar de veldweg naar links
buigt, gaat u R (Wiengetske/Route du Vin) via het
klaphek het pad omhoog.
(Even verder passeert u een zitbank met mooi
uitzicht).
Bij breed ijzeren hek word het pad een veldweg
met rechts van u wijngaard Hubertus.
4. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong L over het
graspad richting Wittemmer wijngaard.
(Een eindje verder staat weer een zitbank met mooi
uitzicht over het Selzerbeekdal).
Volg het pad verder RD met links van u de
wijngaard.
(In de wijngaard staat een torenvalken broed- en
overnachtingkast op paal. De valk haalt de kleine
muisjes uit de wijngaard).
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akker R (geel-rood) het paadje omhoog en loop
bij bordje “Opengesteld” over het graspad met
links van u afrastering van akker en rechts bos.
Volg het pad, dat een dalend graspad wordt (mooi
uitzicht), met rechts een meidoornhaag. Steek
beneden de veldweg over en loop RD onder het
spoorwegviaduct
van
het
toeristisch
Miljoenenlijntje door. Meteen na het viaduct gaat
u L het bospad omlaag, dat bij gebouwtje
(waterpomp) rechts omlaag buigt.
(U loopt hier door het circa 200 hectare grote
waterwingebied Roodborn, waarin u enkele
waterpompen passeert).
Negeer zijpaadjes rechts en via bruggetje steekt
de Eyserbeek over. Aan het brede pad gaat u L
verder door het waterwingebied. Via houten
bruggetje steekt u een zijbeekje van de
Eyserbeek over en loop dan door het 50 m lange
donkere smalle spoorwegviaduct, waardoor de
Eyserbeek stroomt. Ga bij zitbank door het
draaihekje en volg het pad door het weiland met
links van u de meanderde Eyserbeek.
6. Via draaihekje loopt u het bos in en volg het
bospad met links de beek. Steek dan L via stalen
bruggetje de Eyserbeek over en volg het pad RD
(geel/rood-wit) omhoog. Let op! U passeert een
draaihekje en 10 m verder gaat u R (geel) door het
weiland en rechts van u afrastering en rechts
beneden de Eyserbeek

Aan het holle pad gaat u R omhoog.

(U loopt precies richting kerktoren van Gulpen. Links
ziet u woningen in de buurtschap Cartils en rechts
boven de kerktoren in Wijlre).

(Hier staat een kastje met het doodsprentje van Matty
Rijcken. 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).

Een eind verder buigt het pad naar links. Via 2
draaihekjes steekt u de asfaltweg over en gaat u
RD over de grasdijk. Aan het eind bij ijzeren hek
gaat u door het draaihekje en u steekt de
molentak van de Selzerbeek over. Steek de
doorgaande weg over en ga L via trappenpad
over het pad met links de doorgaande weg.

De holle weg wordt een stijgend hol graspad.
Boven buigt het pad naar links en wordt een pad
gelegen tussen akkers. (Hier heeft u rondom weer
prachtig uitzicht). Aan de smalle asfaltweg gaat u L
omlaag.

(Bijna aan het eind van het pad ziet u voor u links
aan de doorgaande weg de inpandige watermolen
Wittem).

(Links heeft u weer mooi uitzicht. De plek met op de
heuvelrug de rij populieren wordt door de populaire
weerman Thijs Zeelen van de provinciale TV- en
radio zender L1 in zijn weerpraatje regelmatig het
Toscane van Limburg genoemd).
Steek na 700 m bij wegkruis en wegwijzer de
doorgaande weg over en u komt op de
parkeerplaats.
(U bent hier bij het 4,5 m hoge verzetsmonument op
de Eyserlinde. Het op 3 mei 1952 onthulde
monument is een zuilvormige beeldengroep,
vervaardigd uit één stuk Limburgs natuursteen. Hier
staan ook picknickbanken en een oriëntatiebord. Een
prima pauzeplek met prachtig uitzicht).
5. Steek nu de parkeerplaats RD over en loop de
veldweg omlaag. Let op! Ga nu meteen (5 m) bij

Aan het eind van het pad bij trappenpad en haag
gaat u R door het draaihekje en loop RD door het
weiland. (Voor u ziet u de Gulperberg die u zo
dadelijk gaat beklimmen). Via bruggetje steekt u de
Gulp over en volg het pad met even verder rechts
de Geul. Steek boven via 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.
Aan het eind bij 2 picknickbanken gaat u RD en
loop even verder het trappenpad door het bos
omhoog.
7. Boven steekt u bij wegkruis de asfaltweg over
en gaat u RD (geel/zwart) via klaphek het
trappenpad omhoog. Aan het einde van het
trappenpad loopt u RD het paadje verder
omhoog.

Let op! Bijna boven, ca. 10 m vóór klaphek/breed
houten hek, gaat u R over het smalle paadje door
de helling.
(Als het gras hoog staat, dan is het paadje soms
slecht te zien. Het uitzicht is prachtig. Rechts ziet u
Wijlre en beneden ziet u kasteel Cartils gelegen aan
de doorgaande weg Wittem – Wijlre).
Aan het eind gaat u voorbij
klaphek L de
klinkerweg omhoog. Boven aan de asfaltweg
gaat u R omlaag. Meteen daarna gaat u L (blauw)
via klaphek het graspad steil omhoog richting
Mariabeeld. Boven op de Gulperberg gaat u
voorbij klaphek en bij groot Mariabeeld meteen R
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over het grasveld en ga dan meteen R over de
smalle asfaltweg. Steek aan het eind van de
smalle asfaltweg de brede asfaltweg RD over en
ga R over het graspad met links afrastering.
(U passeert meteen rechts een groot Missiekruis
(1834/zie infobordje)).
Negeer na 50 m klaphek links. Aan het eind bij
volgend klaphek gaat u R (schitterend
panorama!) en ga dan meteen L over de smalle
asfaltweg. Na bijna 400 m komt u weer bij “Jantje
zag eens pruimen hangen”, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het leuke terras
nog iets kunt eten of drinken.
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