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Tijdens deze heuvelachtige wandeling met halverwege een fijn lunchcafé, wandelt u eerst naar de prachtig gelegen 
watermolen Otten en dan loopt u o.a. via de buurtschap Beertsenhoven omhoog naar de Dolsberg waar u schitterend 
uitzicht heeft.  Via o.a. weilanden loopt u naar het gezellige Marktplein in Gulpen met mooi terras bij Herberg De 
Zwarte Ruiter.  Dan loopt u langs de Gulp en de Eyserbeek richting buurtschap Cartils.  Via o.a. een 50 m lange 
smalle spoorwegviaduct loopt u omhoog richting Eyserbos waar u weer prachtig uitzicht heeft.  Via panoramische 
weg met prachtig uitzicht loopt u omlaag naar Wijlre waar een mooi terras is bij Bijna Thuis. U kunt ook starten in 
Gulpen en pauzeren in Wijlre, start dan bij punt 4.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,65 km  2.10 uur  95 m  170 m 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startpunt: Cafetaria Bijna Thuis, Parallelweg 7, Wijlre. Tel: 06-22213956.  Geopend: Donderdag t/m zondag 
van 11.00 uur tot 20.00 uur.  Parkeer op de parkeerplaats.  Start de route bij punt 1. 
 

 
 

Startpunt: Herberg De Zwarte Ruiter, Markt 4, Gulpen. Start de route bij punt 4)   
 U kunt parkeren op het Willem Alexanderplein aan de Schoolstraat 7. Loop vanaf de parkeerplaats naar het grote 
kunstwerk en steek daar de doorgaande weg over en loop RD en u komt op de Markt.  
 

 
 

1466. WIJLRE – GULPEN 8,6 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van Bijna Thuis 
gaat u R omlaag. Aan de Y-splitsing gaat u L 
verder omlaag. Meteen daarna aan de 3-sprong 
gaat u L (Piet van Breemenstraat) omlaag.  
Negeer twee zijwegen links.   
 

(Hier heeft u mooi zicht op toren van de St. 
Gertrudiskerk  (1835-1839)).  
 

Waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L het 
tegelpad omlaag. Beneden aan de doorgaande 
weg voor statig huis gaat u R en na 10 m gaat u L  
het klinker- trappenpad omlaag. Beneden aan 
ongelijke 4-sprong gaat RD het grindpad gelegen 
tussen hoeve en muur omlaag.  
 

(I.v.m. de overstromingen van 15-juli 2021 was de 
route volgend het pad langs de achterkant brouwerij 
niet te belopen. Is dat nog zo, ga dan beneden aan 
het trappenpad L de klinkerweg omhoog. Boven gaat 
u R langs de doorgaande weg omlaag en u passeert 
de voorkant van de brouwerij. Aan de 3-sprong bij 
wegkruis gaat u R richting Gulpen. Waar de 
doorgaande weg na de Geulbrug naar links buigt, 
gaat u meteen R (In de Beemden) met rechts het 
opslagterrein van de brouwerij en links kasteel Wijlre. 
Volg nu de asfaltweg, die voor het sportcomplex naar 
links buigt. Ga nu verder bij **** in dit punt. Laat even 
weten als het pad aan de achterkant van de brouwerij 
weer te belopen is. Alvast bedankt).       
 

Bij de watermolen Otten  steekt u de brug over en 
ga dan L over het  tegelpad met links de molentak 
van de Geul.   
 

(De watermolen “Otten” gebouwd in 1776 en 
bestaande uit een onderslag– en een middenslagrad  
was vroeger een koren- en oliemolen.  De molen 
staat bij de  grote hoeve genaamd de Wielderhof, die 
voor het eerst in 1403 werd genoemd). 

Voorbij de stuw gaat u aan de 3-sprong RD en ga 
dan meteen R via klaphek over het pad met links 
de hoge afrastering van het opslagterrein van 
Brand Bierbrouwerij (1340). Voor  club  
accommodatie van S.V. Geuldal gaat u L en ga 
dan meteen R (In de Beemden) over de asfaltweg 
**** met links de kasteelgracht/kasteel Wijlre 
(17e/18eeeuw) en rechts het sportcomplex. Volg 
nu de asfaltweg, die voorbij de voetbalvelden 
naar rechts buigt. Voorbij slagboom loopt u RD 
met rechts de visvijver van H.S.V. de Springende 
Beekforel. Meteen daarna voorbij zitbank en bij 
fietsenrekken (20 m voor clubhuis) gaat u L over  
het bos- grindpad. 
 

2. Aan de 3-sprong gaat u RD over het (gras)pad.   
Let op! 10 m vóór zitbank en hoge dennen en met 
rechts een vijver gaat u L via betonnen bruggetje 
over het bospaadje. Steek RD het grasveld, 
waarop zitbanken staan, over en bij mooie 
treurwilg steekt u de parkeerplaats over.  Steek 
de doorgaande weg over en ga meteen L over het 
smalle pad met links de haag/asfaltweg.  (U loopt 
dus niet over de veldweg). Via het tweede 
vlonderpad steekt u D’r Kwakkerpool (kikkerpoel) 
over en loop dan RD over de parkeerplaats  
genaamd D’r Kwakkerpool.  Bij infobord gaat u R 
de asfaltweg omhoog met links de tuin van een 
aardig optrekje.  Negeer veldweg rechts.  Aan de 
3-sprong bij twee boomzitbankjes in het gehucht 
Beertsenhoven gaat u R.  Meteen daarna  bij 
wegkruis en wegwijzer gaat u L de steile veldweg 
omhoog langs huisnr. 4.  
 

(Doe rustig aan, het is een straffe kuitenbijter. Na  
100 m bij zitbank, genietplekje, ziet u beneden  de 
prachtige kleine rijksmonumentale haakvormige 
vakwerkhoeve uit de 18e/19e eeuw).  
 

 

http://www.bijnathuis.nl/
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Na 500 m boven op de Dolsberg verlaat u het bos.  
 

(U passeert hier, meteen links bij weiland, de 
gedenksteen van Maurice Martinussen, die hier op   
30 nov. 2008 op 41 jarige leeftijd plotseling overleed, 
toen hij pas met de fietsclub vanuit Gulpen was 
vertrokken. Hier heeft u prachtig uitzicht o.a. op de 
hooggelegen kerk in Vijlen.  
 

100 m verder passeert u rechts een zitbank, 
genietplekje, met het bijzondere opschrift 
“InMeMiriam Miriam Brauers  (1956-2010)).  
 

3. Bij stenen veldkruis en de volgende zitbank 
buigt het dalende pad naar links.  Let op! 50 m  
verder gaat u R (rood) via het draaihekje het 
weiland in en volg het dalende en vervolgens  
stijgende pad  RD door de weilanden. Boven bij 
draaihekje gaat u L de smalle asfaltweg omlaag. 
Aan de T-splitsing  aan de rand van Gulpen gaat 
u  L. Na 10 m gaat u R het asfalt- voetpad omlaag.  
Blijf nu het dalende asfalt- voetpad, dat twee keer 
een asfaltweg oversteekt, RD volgen. Beneden 
aan de T-splitsing bij huisnr. 23 gaat u L en 
meteen daarna aan de volgende T-splitsing gaat u 
R omlaag.  Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L 
omlaag.  Meteen daarna aan de doorgaande weg 
bij kerkhofmuur gaat u 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. 
Deze werd in de jaren 1612-1614  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).  
 

Negeer zijwegen. 
 

(U passeert het Joods Monument ter nagedachtenis 
aan de Gulpense joodse gemeenschap en de 
oorlogsslachtoffers).  
 

Beneden op de Markt komt u rechts bij herberg 
De Zwarte Ruiter, de sponsor van deze 
wandeling, waar u iets kunt eten of drinken. 
 

(Hier op de Markt staat het kunstwerk “Driekop. Het 
beeld symboliseert de drie gezichten van de 
Limburger: het vrome, het vrolijke en het ietwat 
arrogante). 
 

4. Met uw rug naar de ingang van Herberg De 
Zwarte Ruiter gaat u RD (Looierstraat) over de 
klinkerweg. Meteen daarna gaat u rechts over de 
klinkerweg/voetgangerszone lopen met na 100 m 
links de 22 km lange Gulp, een zijbeek van de 
Geul. Negeer zijwegen. Aan het einde van de 
klinkerweg steekt u bij brug en nabij wegkruis 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, het snelst stromend riviertje van 
Nederland. 
 

(Hier stroomt links de Eyserbeek in de Geul).  
 

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

(Als u hier aan de voorrangsweg L 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). 
 

Na 300 m gaat u bij breed ijzeren hek L via 
draaihekje door het weiland met links afrastering.   
(Even verder passeert u een zitbank). Aan de  
T-splitsing gaat u L het pad langs het draaihekje 
omlaag.   
 

5.  Beneden steekt u via stalen bruggetje de 
Eyserbeek over en dan gaat u meteen aan de  
3-sprong R via betonnen bruggetje over het  
bospad met rechts de meanderende Eyserbeek. 
Na ruim 200 m loopt u via draaihekje RD  door het 
weiland met rechts de Eyserbeek.  
 

(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 (2021) 
verlaat u weer het weiland. Vlak daarna buigt het 
pad voor de Eyserbeek links onder het 50 m 
lange spoorwegviaduct van het toeristisch 
Miljoenenlijntje door. Let op! Meteen na het 
viaduct gaat u L het pad omhoog met links het 
beboste spoorwegtalud en rechts afrastering van 
het waterwingebied Roodborn.  Na 300 m gaat u 
boven aan de T-splitsing, met links beneden een 
spoorbrug,  R de holle veldweg/pad omhoog.  
Negeer zijpaden en blijf het stijgende pad RD 
volgen. 
 

(Omhoog lopend heeft u na 150 m rechts schitterend 
uitzicht over “Toscaans Limburg”, wie sjoen os 
LImburg is….).  
 

6.  Na 750 m gaat u boven bij wegwijzer L de 
smalle asfaltweg omlaag.  
 

(600 m verder passeert u rechts  een zitbank en  
oriëntatiebord. Hier heeft u weer prachtig uitzicht over 
het 5 sterren landschap Zuid Limburg. O.a. ziet u 
voor u de kerk in Gulpen en schuin rechts de top van 
de kerktoren in Wijlre. Dit punt is lokaal bekend als 
de “Dieke Boek” (dikke buik)).   
 



Aan de 4-sprong bij herdenkingsplaquette aan de 
Amerikaanse sergeant Robert S. Haws gaat u L  
smalle holle asfaltweg omlaag.   
 

(Bijna beneden passeert u bij zitbank rechts de 
voormalige kalkoven Heiligers.  Zie infobord   
 

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 in Heerlen).   
 

Beneden aan de Y-splitsing bij regenwaterbuffer 
Dikkebuiksweg gaat u R omlaag. Steek in Wijlre 
de spoorlijn van het Miljoenenlijntje over en ga 
dan meteen R (Seinhuisweg). Aan de T-splitsing 
bij wegkruis gaat u R en na 100 m komt u rechts 
bij Bijna Thuis, halteplaats van de stoomtrein en 
sponsor van deze wandeling, waar u 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.   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


