1181 WIJLRE – Gulperberg 10,7 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling wordt het klimmen steeds beloond met
prachtige uitzichten over het vijf sterren landschap Zuid-Limburg. U loopt eerst langs het kasteel Wijlre
naar de buurtschap Beertsenhoven en dan loopt u de Dolsberg omhoog. Met prachtig uitzicht wandelt u
o.a. door weilanden omlaag naar Gulpen waar u een mooie vijver passeert. Via een steile klim komt u
boven op de Gulperberg bij Restaurant “Jantje zag eens pruimen hangen” waar een mooi terras is om te
pauzeren. U volgt een panoramische weg over de Gulperberg en dan daalt u af naar de rand van Gulpen.
Via leuke paadjes komt u bij de Eyserbeek en dan loopt u via een veldweg omhoog naar de rand van het
Eyserbos. Via een panoramische weg loopt u terug naar Wijlre. U kunt ook starten bij Restaurant “Jantje
zag eens pruimen hangen” en dan pauzeren bij Brasserie Amuseer in Wijlre. Start dan bij punt 5.
GPS-afstand 10700 m, looptijd 2.30 uur en hoogteverschil 91 m.
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Startadres: Brasserie Amuseer, Marchierstraat 11, Wijlre.
(Door de week kunt u parkeren op de parkeerstrook, in het weekend is de parkeerplaats geopend).

Startadres: Restaurant Jantje zag eens pruimen hangen, Berghem 1, Gulpen. Start dan bij punt 5.
Tegenover de zaak is een grote parkeerplaats.

1181 WIJLRE – Gulperberg 10,7 km
1. Met uw rug naar de brasserie gaat u L en
meteen voorbij de parkeerplaats gaat u L over het
klinkerpad met rechts de kerkmuur.`Waar het
klinkerpad rechts omhoog buigt, gaat u L de trap
omlaag.
(Als u hier R omhoog loopt, dan komt u bij de
bijzondere voorkant van de Gertrudiskerk die van
1835-'39 gebouwd is en in 1896 is uitgebreid).
Steek beneden de doorgaande weg over ga L
over het trottoir. (U loopt langs de Brand
bierbrouwerij, de oudste bierbrouwerij van Nederland
(1340). Even verder passeert u rechts het huidige
brouwhuis). Aan de 3-sprong bij wegkruis, zitbank
en ANWB wegwijzer gaat u R (Brouwerijstraat/
rood/groen). (Vlak daarna passeert u rechts een
bijzonder wegkruis). Meteen na de Geulbrug gaat u
R (Kerkpad/blauw) over de asfaltweg met rechts
het opslagterrein van de brouwerij en links de
kasteelgracht
van
kasteel
Wijlre,
dat
oorspronkelijk een waterburcht (1652) was. Voor
de voetbalkantine van S.V. Geuldal gaat u L (In de
Beemden/rood) met links de kasteelgracht en
rechts de voetbalvelden.
2. Aan de 3-sprong bij zitbank en aan het einde
van de voetbalvelden, gaat u RD over het smalle
pad verder langs de kasteelgracht. Steek het
bruggetje over en loop verder RD. Aan de
asfaltweg gaat u L. Vlak daarna gaat u aan de 3sprong bij parkeerplaats “De Kwakkerpool” R
(rood/blauw) richting Beertsenhoven. Negeer
veldweg rechts. Aan de 3-sprong bij twee
boomzitbankjes in de buurtschap Beertsenhoven
gaat u R. Meteen daarna aan de 3-sprong bij
wegwijzer en wegkruis gaat u L langs huisnr. 4 de
veldweg omhoog. Loop rustig de 500 m lange

steile veldweg langs de bosrand en door het bos
omhoog, het is een straffe kuitenbijter. (Na 100 m
passeert u een zitbank waar u mooi zicht heeft o.a.
op
de
beneden
gelegen
mooie
kleine
rijksmonumentale haakvormige vakwerkhoeve uit de
e
e
18 /19 eeuw). Boven op de Dolsberg verlaat u bij
de links liggende gedenksteen aan Maurice
Martinussen het bos.
(Hij overleed hier op de Dolsberg op 30 nov. 2008
plotseling op 41 jarige leeftijd, toen hij pas met de
fietsclub vanuit Gulpen was vertrokken. U heeft hier
schitterend uitzicht over het vijf sterren landschap
Zuid-Limburg. Omlaag lopend passeert u even verder
rechts een zitbank met het bijzondere opschrift
“InMeMiriam Miriam Brauers).
Bij stenen veldkruis en de volgende zitbank buigt
de veldweg links omlaag. Let op! Na 50 m gaat u
R (rood) via het draaihekje het weiland in. Volg
het dalende pad door het weiland met voorbij het
“koeienpaadje” rechts afrastering. Beneden na
draaihekje (stegelke) loopt u het volgende
weiland omhoog met links afrastering. Boven
gaat u na stegelke L de smalle asfaltweg omlaag.
3. Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing aan de
rand van Gulpen L omlaag en na 10 m gaat u R
over het asfalt- voetpad. Steek de asfaltweg over
en loop RD het asfalt- voetpad langs een zitbank
verder omlaag. Steek de volgende asfaltweg over
en loop RD over het pad langs een speeltuintje
omlaag. Aan het eind van het pad gaat u L over
de asfaltweg. Meteen daarna gaat u aan de Tsplitsing R omlaag. Aan de ruime 3-sprong gaat
u L omlaag. Meteen daarna gaat u aan de
voorrangsweg bij de kerkhofmuur R omlaag.

(Hier staat de oude kerktoren van Gulpen. Deze
romaanse toren bevindt zich op het oude ommuurde
kerkhof en was de kerktoren van de oude Petruskerk,
die in de jaren 1612-1614 hier is 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 gerestaureerde toren dienst
als expositieruimte en als officiële trouwlocatie van
de gemeente Gulpen-Wittem).
Negeer zijwegen en loop de Dorpsstraat omlaag.
(Even verder passeert u het Joods Monument ter
nagedachtenis
aan
de
Gulpense
joodse
gemeenschap en de oorlogsslachtoffer (zie infobord).
Bij huisnr. 18-20 passeert u rechts het voormalige
gemeentehuis annex postkantoor (1912) van de
toenmalige gemeente Gulpen. Meteen daarna komt u
via de toegangspoort, gelegen tussen de woningen
Dorpstraat 24 en 20 bij Huize Kantonhof. Dit is een
huis met een rijke historie. Het is o.a. het
onderkomen geweest van de dorpsschool en het
Kantongerecht Gulpen dat van 1842-1933 in Gulpen
was gevestigd).
Beneden aan de 4-sprong bij het leuke Marktplein
gaat u R (Rosstraat) de klinkerweg omhoog. (Hier
staat op de Markt het kunstwerk“ “Driekop” (zie
infobordje)). Bij de met Nivelsteiner zandsteen
gebouwde H. Petruskerk (1923-1924) loopt u RD
(Kapelaan Penderplein). (Via de deur links naast de
hoofdingang kunt u het mooie interieur van de kerk
bekijken. Tegenover de kerk staat het gemeentehuis
van de gemeente Gulpen-Wittem, een voormalig
klooster). U passeert meteen het grote H.
Hartbeeld (1929/zie infobord). Meteen voorbij
Taverne De Leeuw van Vlaanderen gaat u L. Ga
nu aan de rechterzijde lopen. Steek via de
oversteekplaats de Rijksweg over en ga meteen R
over het trottoir langs de doorgaande weg
Maastricht-Aken omhoog met links beneden een
grote vijver. Na 30 m gaat u L (wit/zwart) door de
prachtige brede beukenlaan.
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Aan de T-splitsing bij het subtropisch zwembad
Mosaqua en glazen pyramide gaat u R. Let op! Na
40 m gaat u R (wit/blauw/zwart/rood/geel) de
smalle asfaltweg omlaag.
(Als u even verder R de trap omlaag loopt, dan heeft
u bij zitbanken mooi uitzicht (na de bladerenval) op
kasteel Neubourg. Hier beneden bevindt zich ook de
aftakking van de molentak).
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L omhoog.
Steek meteen daarna bij wegwijzer de
doorgaande weg over en loop RD (geel) over de
klinkerweg. Na 40 m gaat u R (geel) de veldgrindweg omhoog. (Na 150 m ziet u links de
schietpaal met kogelvanger van schutterij St.
Hubertus Gilde uit Gulpen. Loop even verder rustig
de steile veldweg omhoog, het is een straffe
kuitenbijter). Boven aan de T-splitsing op de
Gulperberg gaat u L (blauw) over de asfaltweg.
(Hier heeft u links prachtig uitzicht over het Gulpdal).
Aan de 3-sprong gaat u RD en dan ziet u meteen
rechts restaurant “Jantje zag eens pruimen
hangen”, sponsor van de wandeling, waar u
binnen of op het leuke terras iets kunt eten of
drinken. Een mooie pauzeplek
5. Met uw rug naar het restaurant gaat u R over
de asfaltweg. Negeer meteen voorbij blauw
wegkruis (voet)pad links omlaag en loop verder
RD over de smalle asfaltweg en even verder over
het links gelegen grindpad. Na 250 m passeert u
bij zitbank (prachtig uitzicht) een gedenksteen ter
herinnering aan Mandy en Charly.
(De gedenksteen bestaat uit twee naast elkaar
geplaatste gebroken platen, symbool van twee
gebroken levens. Hierdoor ontstaat een kruisvorm.
Het werd hier geplaatst na het dodelijk auto ongeval
op 28 juni 2002 van Mandy Steijns (15 jaar) en Dolf
Charly Limpens (25 jaar)).

4. Let op! Waar na 150 m links de vijver eindigt,
gaat u L het smalle pad omlaag en bij twee
zitbanken gaat u RD (zwart) over het asfaltpad
met links de mooie vijver met de 18 fonteinen.
Neem dan het eerste pad R (wit). Via houten brug
steekt u de Gulp over. Ga dan L over de
parkeerplaats en ga links van het grote hek door
het draaihekje. Aan de klinkerweg gaat u R
(wit/zwart/grijs) omhoog en u passeert de
Neubourg watermolen, die het grootste waterrad
van Nederland heeft.

100 Meter verder, 10 m voordat rechts afrastering
begint, gaat u R over het graspad. Meteen daarna
gaat u bij houten klaphek L over het (gras)pad en
u loopt evenwijdig aan de smalle asfaltweg.
Voorbij
restaurant
Gulperberg
en
groot
Missiekruis (1834/zie infobordje) gaat u bij
zwerfstenen L (groen/bruin/zwart) over de smalle
asfaltweg richting Mariabeeld en met rechts van u
een natuurspeelplaats. Waar de smalle asfaltweg
naar rechts buigt, loopt u bij zitbanken RD over
het gras met links afrastering en rechts het hoge
Mariamonument (zie infobordje bij ingang).
(Meteen daarna waar u naar rechts gaat, ziet u voor
u in de verte de hooggelegen St Martinuskerk (18601862) in het bergdorp Vijlen).

(De oorspronkelijke Neubourg molen deed van 1712
tot 1851 dienst als watermolen t.b.v. van een hier
gevestigde papierfabriek. Deze werd afgebroken en
in de plaats kwam een graanmolen (1853), ook wel
Molen van Roex genoemd. De molen wordt
tegenwoordig als pannenkoekenhuis geëxploiteerd,
het meel hiervoor wordt in de molen zelf gemalen).

Bij zitbanken gaat u bij het (tweede) houten
klaphek, waar een oriëntatiebord staat, L en loop
de grashelling omlaag. (Hier bij zitbanken heeft u
formidabel uitzicht over het vijfsterren landschap
Zuid-Limburg). Steek via twee klaphekjes de
asfaltweg over en loop RD (zwart/geel) het pad

omlaag met links de steile grashelling. Beneden
steekt u bij wegkruis de smalle asfaltweg over en
gaat u RD langs draaihekje/afsluitboom het pad
omlaag. Steek beneden RD de parkeerplaats over
en ga dan bij hotel R over de asfaltweg. Loop
links over het trottoir.
6. Steek via oversteekplaats de voorrangsweg
over en ga RD via het draaihekje het trappenpad
omlaag en volg dan het graspad met links het
sportcomplex van F.C. Gulpen. Via smalle ijzeren
brug steekt u de Geul, het snelst stromend
riviertje van Nederland, over en via draaihekje
steekt u RD het weiland over. Voorbij draaihekje
gaat u L over het grindpad met links afrastering.
(Hier bij draaihekje staat boven aan de overkant van
de doorgaande weg de Wittemer watermolen). Bij
rioolbuis gaat u het trappenpad omhoog en steek
dan meteen R de doorgaande weg over. Loop RD
over het brede pad en u steekt de molentak van
de
Selzerbeek
over.
Loop
bij
ijzeren
hek/draaihekje RD en volg het brede graspad
over de dijk. (Links ziet u kasteel Cartils). Via twee
draaihekjes steekt u de asfaltweg over en volg
dan RD (geel) het pad door het weiland met even
verder links de afrastering van het weiland.
(Rechts ziet u de buurtschap Cartils, voor u ziet u de
94 m hoge tv-mast boven in het Eyserbos en links
beneden is het stroomgebied van het Eyserbeekje).
Aan de T-splitsing voor haag gaat u L (geel)
langs/door het draaihekje door het weiland
omlaag.
Beneden steekt u via betonnen
bruggetje de Eyserbeek over en dan gaat u
meteen L (wit-rood/geel/blauw) door/langs het
draaihekje. Ga dan meteen R door het weiland
(gedeeltelijk via “planken”) met links van u
“moerasgebied”. Even verder passeert u weer
een stegelke en ga dan even verder L door het
weiland omhoog met links van u een
meidoornhaag. (U passeert een zitbank met mooi
uitzicht o.a. op het grote Mariabeeld boven op de
Gulpenerberg). Boven bij breed ijzeren hek gaat R
(geel/blauw) de holle veldweg omhoog.
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achteromkijken schitterend uitzicht). Na 700 m
voorbij zitbank (prachtig uitzicht) wordt de
veldweg een stijgende bosweg door het
Eyserbos. Boven aan de T-splitsing bij wegwijzer
gaat u L (rood/groen/geel) over de licht dalende
smalle asfaltweg. (Na circa 500 m passeert u rechts
een zitbank en oriëntatiebord met weer schitterend
uitzicht. Rechts in de verte ziet u boven de
e
e
carréhoeve Berghof (18 /19 eeuw), die aan de rand
van het Plateau van Margraten staat. Dit punt is
lokaal bekend als de “Dieke Boek” (dikke buik)). Aan
de 4-sprong gaat u L (geel) de holle weg omlaag.
(Bijna beneden bij wegkruis passeert u rechts de
gerestaureerde voormalige kalkoven Dikkebuiksweg.
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
in het de Wever ziekenhuis aan de Putgraaf in
Heerlen).
Beneden aan de Y-splitsing bij regenwaterbuffer
Dikkebuiksweg gaat u R. Steek in Wijlre de
spoorlijn van het Miljoenenlijntje over en ga dan
meteen R (Seinhuisweg). Aan de T-splitsing bij
wegkruis gaat u R. Meteen daarna gaat u aan de
3-sprong L (Stationsweg) omlaag. Aan het van
Wachtendonckplein loopt u bij het voormalig
gemeentehuis(huisnr.1) van de voormalige
gemeente Wijlre), met boven op het dak een
uivormige bol, RD via trappen de doodlopende
klinkerweg
omlaag.
Beneden
aan
de
voorrangsweg gaat u L en u komt weer bij
Brasserie Amuseer, de sponsor van deze
wandeling, waar u op het terras of in de gezellige
sfeervolle zaak nog iets kunt eten of drinken. Aan
de achterkant is ook nog een groot terras.

7. Via brug steekt u de spoorlijn van het
toeristisch Miljoenenlijntje over. Negeer zijpaden
en volg nog geruime tijd RD de stijgende
veldweg. (Een eind verder bij draaihekje heeft u
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.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl
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