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Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling door het 5 sterrenlandschap Zuid-Limburg 
wandelt u eerst door weilanden een prachtig stuk langs de Selzerbeek en dan loopt u omhoog langs 
wijngaarden naar een plateau. Via veldweg loopt u naar de rand van het gehucht Cartils en dan loopt u 
door weilanden langs de Geul en de Gulp naar Gulpen.  In Gulpen komt u bij De Auw Drukkerie waar u een 
lekker vers gebakken broodje kunt eten.  Dan loopt u de Gulperberg omhoog waar u boven alweer een 
schitterend uitzicht wacht.  U struint door weilanden omlaag en dan volgt u een panoramisch weggetje 
naar de buurtschap Partij. Via leuk pad langs een klooster loopt u even door Partij en via veldwegen loopt 
u terug naar Wahlwiller.  Deze wandeling is echt een topper dus zoek een heldere dag uit.  U kunt ook in 
Gulpen starten bij De Auw Drukkerie of bij het voetbalveld in Partij.   
 

Startadres: Parkeerplaats President John F. Kennedystraat 4, Wahlwiller. U kunt dan halverwege pauzeren 
bij  De Auw Drukkerie in Gulpen. 
 

U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats die rechts van het voetbalveld van V.V. Partij ligt. (Teventweg 23, 
Partij). U kunt dan na bijna 9 km pauzeren bij De Auw Drukkerie in Gulpen. Start dan bij **** in punt  6.  
 

 
 
Startadres: De Auw Drukkerie, Rijksweg 69a, Gulpen.  
U kunt gratis parkeren op de grote parkeerplaats aan de Schoolstraat/Willem Alexanderplein. Loop op 
parkeerplaats naar het grote kunstwerk en ga R . Ga dan verder bij  **** in punt 4 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,24 km 2.40 uur  72 m  157 m 
 

 
 

1205.  WAHLWILLER - GULPEN  11,2 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de 
parkeerplaats gaat u L de asfaltweg omlaag. 
Negeer twee doodlopende zijwegen links en dan 
buigt de weg naar rechts (Beeklaan) met links de 
Selzerbeek. Aan de 3-srpong RD. Aan de T-
splitsing steekt u L via brug de Selzerbeek over 
en ga dan meteen voor zitbank (mooi uitzicht) L 
het paadje omlaag met links de Selzerbeek. Via  
draaihekje loopt u het weiland in en loop dan RD 
beneden door het weiland langs de rij fruitbomen 
en met links het beekje.  Ga bij breed ijzeren hek 
door het volgende draaihekje en loop RD door het 
weiland met links het meanderende Selzerbeekje.  
Bij stenen brug gaat u R over de veldweg en ga 
dan meteen R (Route des Vins) bij infobord via 
houten klaphek  (Wiengetske). het pad omhoog.  
Voorbij zitbank wordt het pad bij de ingang van 
wijngaard Hubertus een stijgende veldweg.  
 

2.. Even verder gaat u aan de 3-sprong  bij bord 
“Route de Vins” L over het brede graspad en  een 
eindje verder passeert u links de Wittemmer 
wijngaard.                                                                       
 

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

Aan het eind van de wijngaard gaat u R het holle 
pad, dat even verder een stijgend graspad wordt, 
omhoog. 

 

(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 waar een zitbank 
staat met mooi uitzicht 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, vol geladen met bieten,  
terechtkwam).  
 

Na 300 m buigt boven het pad haaks naar links 
tussen de akkers door.  (Hier heeft u links weer 
prachtig uitzicht). Aan de smalle asfaltweg gaat u L 
omlaag.  
 

(Links heeft u nog steeds 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 steek RD (rood) de grote 
parkeerplaats over.  
 

(U bent hier bij het 4,5 m hoge verzetsmonument op 
de Eyserheide. 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). 
 

https://www.facebook.com/deauwdrukkerie/
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Let op! Aan het eind van de parkeerplaats gaat u 
na 5 m bij akker het paadje omhoog en loop  bij 
bordje “Opengesteld” RD over het graspad met 
links afrastering van akker/mooi uitzicht  en 
rechts de bosrand. Volg het pad, dat een dalend 
graspad wordt, met rechts een meidoornhaag. Na 
500 m gaat u beneden aan de 4-sprong voor het 
spoorwegviaduct van het toeristisch 
Miljoenenlijntje L (rood) over de veldweg, die u  
geruime tijd RD volgt.   
 

(Mogelijk ziet u rechts boven op het spoorwegtalud 
een puffende stoomtrein langskomen).   
 

Let op! Na 900 m, circa 50 m voor de eerste 
huizen van het gehucht Cartils gaat u R (wit-rood) 
via  stegelke het weiland in en volg het pad RD 
omlaag met rechts een meidoornhaag. 
 

(Voor u in de verte ziet u de St. Gertrudiskerk (1835) 
in Wijlre).  
 

3. Let op! Na 40 m, einde meidoornhaag en 10 m 
voor draaihekje,  gaat u L (geel) verder door het 
weiland met rechts afrastering en beneden het 
stroomgebied van het meanderende Eyserbeekje   
 

(Voor u ziet u de St. Petruskerk (1924) in Gulpen en 
links woningen in Cartils. Even verder passeert u een 
zitbank).  
 

Na 300 m steekt u via draaihekje de asfaltweg 
over en gaat u via klaphek RD over de grasdijk. 
Aan het eind bij stalen hek gaat u door het 
klaphek en steekt u de molentak van de 
Selzerbeek (Wittemer Molen (1836)) over. Steek de 
doorgaande weg over en ga R omlaag en volg het  
pad met rechts doorgaande weg. Voorbij brug 
over het Selzerbeekje, dat hier vlakbij in de 
Eyserbeek uitmondt,  gaat u aan de 4-sprong bij 
zitbanken en wegwijzer L over het grindpad 
richting Gulpen met rechts de Eyserbeek.   
 

(Als u hier aan de voorrangsweg RD over het links 
van de weg gelegen tegelpad loopt, dan heeft u even 
verder mooi zicht op de voorkant van kasteel Cartils 
die uit circa 1880  dateert. De oudst bekende 
vermelding dateert van 1257). 
 

Via bruggetje steekt u de Geul over.  (Hier stroomt 
rechts de Eyserbeek in de Geul). Meteen daarna, 
waar het grindpad naar links buigt, gaat u R/RD 
(wit-rood) over het graspad met rechts de Geul.   
 

(Een eindje verder stroomt rechts bij hoge populieren 
het  riviertje de Gulp in de Geul).  
 

U verlaat via draaihekje het weiland/grasland en 
volg het pad RD met links een meidoornhaag en 
rechts de Gulp/rij knotwilgen. Aan de 4-sprong bij 
brug in Gulpen gaat u RD ((Burggraverweg) 
verder langs de Gulp. Aan de 3-sprong RD.  Circa 
10 m vóór  brug en doorgaande weg gaat u L over 
de klinkerweg langs huisnr. 21. Negeer zijwegen. 
Boven aan de voorrangsweg gaat u R. Meteen 
daarna komt u bij De Auw Drukkerie, de sponsor 
van deze wandeling, waar u o.a. een heerlijk 
broodje kunt eten. De vriendelijke uitbaatster 
Joyce verneemt graag wat u van de wandeling 

vindt. Probeer eens het heerlijke broodje 
“gezonde drukker”.   
 

4. Met uw rug naar de ingang van De Auw 
Drukkerie gaat u R over het trottoir langs de 
doorgaande weg. Negeer zijwegen. Na 200 m,  
voorbij huisnr. 25, steekt u L bij verkeerslichten 
via zebrapad de voorrangsweg over  en loop RD 
(/Deken Schneiderstraat) over de kasseienweg 
langs het grote kunstwerk “Smeltkroes van de 
evolutie” met rechts het Willem Alexanderplein. 
**** Even verder loopt u RD langs de waterpomp 
en het mooie bloemenperk. Ga links van de 
fontein, bestaande uit vissen en (meestal) 
waterspuwende vroedmeesterpad, de  trap 
omhoog. Boven  gaat u RD  (Dr. L. Pinckersweg) 
de steile asfaltweg omhoog richting Gulperberg.  
Na 50 m  gaat u bij zitbank L (geel-rood) het 
trappenpad omhoog. Even verder loopt u het 
tweede (korte) trappenpad omhoog.  (Boven aan 
deze trap staan twee zitbanken). Steek meteen 
daarna de  asfaltweg over en loop RD (geel-rood) 
het volgende trappenpad met reling omhoog. 
Boven aan de trap gaat u RD het grindpad 
omhoog.  Aan de 3-sprong gaat u L omhoog met 
links mooi uitzicht.  Boven bij parkeerplaats gaat 
u L de asfaltweg omhoog.   
 

5. Vlak daarna, even voorbij het rechts staand  
groot Missiekruis (1834/zie infobordje), gaat u bij 
zwerfstenen L (groen/bruin/zwart) over de smalle 
asfaltweg richting Mariabeeld en met rechts een 
natuurspeelplaats. Waar de smalle asfaltweg naar 
rechts buigt, loopt u bij zitbanken RD over het 
gras met links afrastering en oriëntatiebord en 
rechts het 3 m hoge Mariabeeld (1935), 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. Zie infobordjes bij ingang naar 
Mariabeeld. 
 

Hier bent u bij een van de mooiste uitzichtpunten van 
Limburg).  
 

Ruim 50 m verder bij volgend oriëntatiebord en 
klaphek  gaat u bij zit- en picknickbanken R en ga 
dan L de smalle asfaltweg omlaag met rechts de 
natuurspeelplaats.    
 
 

Bij zwerfstenen en linden buigt de weg naar 
rechts.  
 

(Hier 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 ziet u  
hooggelegen St. Martinuskerk (1860-1862)  in Vijlen, 
de 133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald en 
rechts daarvan de Boudewijn uitkijktoren op het 
Drielandenpunt in Vaals).  
 

Voorbij hoge gsm-mast gaat u aan de T-splitsing  
L omlaag. Meteen daarna loopt u aan de 3-sprong 
bij wegwijzer RD  de steile weg (Gulperberg/max 
14 %) omlaag richting Partij.   
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(Hier aan de 3-sprong staan links zitbanken en het 
monument t. h. a. de levensgenieter, sportjournalist 
en wielerlegende Jean Nelissen. In het monument 
zijn een microfoon, zijn onafscheidelijk glas wijn en 
sigaar (inkeping) verwerkt. Ook hier heeft u weer 
schitterend uitzicht).  
 

6. Let op! Na 10 m gaat u R via klaphek het 
weiland in en ga dan meteen L door het weiland 
omlaag met links afrastering. Blijf nu door de 
rand van het weiland lopen met links afrastering 
die naar rechts buigt en dan naar links buigt. Vlak 
na de bocht naar links gaat u L door klaphek, ga 
R het graspad omlaag en meteen daarna gaat u L 
de holle veldweg omlaag. Aan de T-splitsing voor 
de mooi gerestaureerde Hoeve De Bek (nr. 139) 
met de  mooie met leisteen bedekte 
dakkapelletjes gaat u R  over de smalle asfaltweg.   
 

(Hoeve de Bek stamt uit 1663. Tot 1825 was dit o.a. 
het poststation halverwege de voormalige hoofdweg 
Maastricht-Aken).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong bij wegkruis en 
zitbank gaat u bij verbodsbord R 
(Hommerigerweg) de smalle asfaltweg omhoog.  
Negeer zijpaden. Na 600 m 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 
rechts de sportvelden van V.V. Partij  ‘33.   
 

7. Bij verbodsbord wordt de asfaltweg een 
veldweg. Let op! Na 100 m bij verbodsbord en 
einde links gelegen grote “parkeerplaats” gaat u 
L over het (voet)pad met rechts een grote akker 
en links een weiland.  
 

(Rechts boven in de verte ziet u weer de 
hooggelegen kerk in Vijlen).  
 

U passeert een draaihekje en volg RD het 
graspad door het weiland  
 

(Links ziet u het ommuurde nonnen slotklooster 
Mariëndaal (klooster Redemptoristinnen) daterend uit 
1851).  
 

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.  Steek bij bushalte en 
huisnr. 20 A via zebrapad de weg over en ga R 
over het trottoir omhoog. Negeer twee zijwegen 
links omhoog. Na 50 m gaat u L de veldweg 
omhoog. Voorbij uitstroom van regenwaterbuffer 
gaat u aan de 3-sprong RD (zwart). Aan de 3-
sprong voorbij ingang van regenwaterbuffer 
Gulkoelerweg gaat u L. (U verlaat hier de zwarte 
route). Aan de asfaltweg bij houtzagerij loopt u RD 
omlaag. 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 
bosstrook. Bij de voormalige hoeve (1780), met in 
de zijgevel een Mariabeeld in muurnis,  en bij het 
mooie vakwerkhuis (1800),  gaat u R  de asfaltweg 
door het dorp Wahlwiller omhoog richting kerk. 
Negeer na 200 m doodlopende klinkerweg links 
(Vrijthof). Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
groot wegkruis, Sint Cunibertuskerk en Gasterij 
Aan Gen Kirk, ook sponsor van de wandelgids,  
RD.  
 

(Het mooie kerkje is bekend om de zestien 
kruiswegstaties geschilderd op panelen door de 
schilder Aad de Haas. Delen van deze kerk stammen 
uit de 12e eeuw. Het grote kruis is vermoedelijk een 
Missiekruis uit circa 1870). 
 

Meteen daarna gaat u aan de volgende 3-sprong 
bij stenen wegkruis L (President John F. 
Kennedystraat) omlaag en u komt weer bij de 
parkeerplaats. 

  
 
Auteur: Jos Wlazlo.   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 


