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Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling, loopt u omlaag naar prachtig dal en loopt u 
door het Schweibergerbos omhoog. U struint door weilanden en dan loopt u door het bos omhoog naar 
groeve Bissen. U daalt door de weilanden af met werkelijk schitterend uitzicht en dan loopt u door de 
buurtschap Dal Bissen. Via veldwegen loopt u naar herberg ’t Voshoes met mooi panoramaterras. De 
terugweg loopt u over bospaden omlaag  en via o.a. een veldweg komt u in het gehucht Landsrade, bij een 
picknickplek met alweer fantastisch uitzicht. U struint verder door de weilanden met klaphekjes en via  
panoramische weg loopt u naar het startpunt.  Dit is een echte heuvellandroute met zeer mooie uitzichten. 
U kunt ook starten bij Herberg ’t Voshoes en pauzeren bij Jantje zag eens pruimen hangen. Start dan bij 
punt 4. 
 

 
 

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: Herberg ’t Voshoes, Schweibergerweg 49, Mechelen. (Dinsdag gesloten).  (Start bij punt 4).  De 
herberg ligt aan de rand van Eperheide en Schweiberg nabij de Gulperweg. U mag de parkeerplaats gebruiken.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,05 km  2.45 uur  108 m  219 m 

 
 

1475. GULPEN - Kosberg  11 km 
 

1.  Met uw rug naar de camping en restaurant 
gaat u L. Meteen daarna gaat u L 
(Verlorenkostweg) de doodlopende smalle (holle) 
asfaltweg omlaag. Negeer zijpad links. Beneden 
bij de Gerardushoeve/boerderijterras De Verloren 
Kost, wordt de asfaltweg een veldweg met links 
een grote regenwaterbuffer. Aan de 3-sprong 
voorbij afsluitboom en bij wegwijzer gaat u L 
(geel) over de veldweg. Meteen daarna  aan de  
T-splitsing bij bosrand gaat u R over het pad dat 
vlak daarna naar links buigt en een stijgende 
bosweg wordt. Na 150 m gaat u aan de  4-sprong 
RD het bospad, dat meteen naar links buigt, nog 
heel even verder omhoog. Boven aan de  
T-splitsing gaat u R over het graspad met rechts 
de bosrand en met links grasland en prachtig 
uitzicht over het 5-sterrenlandschap Zuid-
Limburg. Na 100 m passeert u een zitbank, een 
genietplekje.  
 

(Bijna 200 m voorbij deze zitbank, waar het graspad 
licht naar rechts buigt, kunt R het bospaadje inlopen  
(in de zomer slecht te zien) en dan komt u na 20 m 
bij een  moordkruis. In 1753 werd hier de Capucijner 
monnik F.P., die onderweg was van het klooster in 
Hoogcruts naar het klooster in Wittem, overvallen en 
daarbij om het leven kwam).  
 

Aan de 3-sprong in het bos gaat u L.  

2. Let op! Waar na bijna 100 m, bij zitbank, het 
brede bospad naar rechts buigt, gaat u L en loop 
RD door het  weiland omlaag. Via klaphek komt u 
in het volgend weiland en loop RD omhoog met 
even verder rechts van u de bosrand.  
 

(Boven ziet u voor u de hooggelegen  
St. Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen).  
 

Beneden in de rechterhoek bij bosrand verlaat u 
via nauwe doorgang het weiland en volg het holle 
pad door de bosrand omlaag. Volg dan het pad 
RD door het weiland met links mooi uitzicht. Via 
klaphek bij groot ijzeren hek verlaat u het weiland 
en loop dan de veld- bosweg omhoog.  Let op! Na 
50 m gaat u bij draaihekje (stegelke) en 
voormalige veedrinkbak R en volg het trappenpad 
door het weiland omhoog. Bij het volgende 
stegelke loopt u het bos in.  
 

(Hier staat links voorbij het draaihekje in het 
Schweibergerbos een kleine Lourdesgrot (1906-
1956). In het metselwerk rondom het Mariabeeld zijn 
oude hulzen van kogels verwerkt)   
 

Volg dan RD het bospad omhoog.  
 

(Bijna 100 m verder passeert u links aan een boom 
een kastje met daarin het beeldje van de  
H. Gerardus. Dit pad was vroeger een geliefd 
wandelpad van de paters van Wittem).  

http://biejantje.nl/
https://www.herbergvoshoes.nl/
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Na 300 m gaat u boven aan de 3-sprong, vlak 
voor  ingang weiland/grasland, L  over het brede 
bospad. Aan de volgende 3-sprong gaat u RD 
omlaag. Negeer, omlaag lopend, zijpad rechts. Bij 
zitbank, veldkruis en het geologisch monument 
Grindgroeve Bissen (zie infobord) gaat u bij 
infobordje L via klaphek het weiland in en loop 
door het weiland RD omlaag met voor u 
schitterend uitzicht o.a. op het langgerekte 
buurtschap Schweiberg. (Mogelijk lopen in het 
weiland Schotse hooglanders (met horens)). 
 

(U kunt ook het pad, dat hier links omlaag buigt met 
rechts de bosrand en links het weiland, blijven 
volgen. Beneden in het gehucht  Dal Bissen gaat u 
aan de ongelijke 4-sprong bij wegwijzer en wegkruis 
RD/schuin L. Ga nu verder bij ****  punt 3). 
 

Bij dode boom en meidoornhaag loopt u RD 
verder omlaag.   
 

3.  Beneden met links een woning, gaat u bij 
breed ijzeren hek door het klaphek en ga R de 
smalle asfaltweg omhoog. Negeer veldweg links 
omhoog. In het gehucht Dal Bissen gaat u aan de 
ongelijke 4-sprong bij wegwijzer en wegkruis 
schuin L **** langs vakwerkhuis (nr. 7) de 
klinkerweg omhoog richting Heijenrath, die even 
verder bij verbodsbord een stijgende veldweg 
wordt.  
 

(200 m verder passeert u rechts het ongevalskruis 
van de 13 jarige Johannes Leonardes van Hautem, 
die hier op 6 april 1878 verongelukte met paard en 
wagen. Hij is van de wagen gevallen en met zijn 
hoofd onder een wiel terecht gekomen) 
 

Na 600 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing 
bij zitbank RD de veldweg verder omhoog, door 
de mooie natuur. Negeer zijpaden en blijf de 
veldweg, die in de bosrand naar links buigt en 
een stijgende veldweg en later een smalle 
stijgende smalle asfaltweg wordt, geruime tijd RD 
volgen.   
 

(Na 500 m passeert u rechts een leuk wit 
(vakantie)huisje en een veldkruis).  
 

Na 1 km gaat u boven aan de T-splitsing, met 
alweer mooi uitzicht R de asfaltweg omhoog.  
Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD 
verder omhoog. Na bijna 200 m komt u links bij 
herberg ’t Voshoes, waar u binnen of op het 
terras, met schitterend uitzicht, iets kunt eten of 
drinken.    
 

 

4. Met uw rug naar de ingang van de herberg gaat 
u L omhoog. Na 200 m aan 3-sprong bij 
picknickbank gaat u bij stalen afsluitboom R het 
bos in. Meteen daarna bij infobord gaat u L over 
het bospad, dat meteen rechts omlaag buigt. Na 
ruim 300 m gaat u aan de ruime 3-sprong R. (Dit is 
circa 50 m voor stalen afsluitboom/asfaltweg). 
Omlaag lopend gaat u 150 m verder aan de  
3-srpong R verder omlaag. Na de volgende 150 m 

gaat u aan de 3-sprong L en volg het smalle pad 
door de bosrand omhoog. (Boven ziet u links in het 
weiland een grote wilduitkijkhut). Boven gaat u R 
over de veldweg, die na 400 m naar links buigt 
met links een rij eiken. Aan de smalle asfaltweg 
bij voormalige boerderij gaat u R over het 
(wandel)pad langs de rij bomen met links de 
asfaltweg. Aan het einde  van het pad gaat u RD  
de asfaltweg omhoog. Na 150 m bij bungalowpark 
Landsrade gaat u  meteen L over het grasveld 
naar de halfronde stenen zitbank waar u 
schitterend uitzicht heeft. Blijf over het grasveld 
lopen met links de afrastering. Aan het einde gaat 
u L over de asfaltweg.   
 

5.   Meten daarna aan de 4-sprong bij wegwijzer, 
zitbank en het cultuurhistorisch monument 
“waterput Landsrade” (zie infobord)  gaat u bij 
verbodsbord R over de asfaltweg, die een eindje 
verder naar links buigt. Aan de T-splitsing bij 
verkeersspiegel en mooi wegkruis gaat u L met 
rechts hoeve Landsraderhof  waar op het dak een 
windvaan “ruiter te paard” staat.  
 

(Tegenover de voordeur van de hoeve (huisnr. 1) 
staat een Lourdesgrotje).  
 

Aan het einde van de klinkerweg gaat u R en volg 
het pad via klaphekjes RD langs de stallen en de 
grote ronde mestsilo. Loop dan via volgend 
klaphekje RD door het grote weiland met rechts 
van u en later voorbij volgende klaphekje links 
van u, afrastering. (U loopt hier over het Plateau 
van Eperheide/Crapoel). Ga aan het eind door het 
draaihekje en volg het smalle pad, dat een haakse 
bocht naar links maakt en een dalend pad wordt. 
Aan de grindweg/smalle asfaltweg gaat u bij 
wegkruis L omlaag. Waar na 200 m links de 
meidoornhaag ophoudt en de smalle asfaltweg 
begint te stijgen, gaat u R via het draaihekje het 
weiland in. Volg nu het pad via/langs klaphekjes 
RD door het weiland met links afrastering. Na  
500 m gaat u bij alleenstaande hoge meidoorn, 
waarin een wilduitkijkhut staat, L door het 
stegelke en loop RD door het weiland omhoog 
met rechts afrastering. Ga door twee klaphekjes 
en loop nu RD via/langs klaphekjes door het 
volgende  weiland omhoog met links afrastering.   
 

6 Aan de smalle asfaltweg gaat u R.  Negeer na  
50 m veldweg links omlaag en loop RD met links 
prachtig uitzicht en u passeert rechts een grote 
carréhoeve (1867).  Aan de 3-sprong bij zitbank 
en wegkruis gaat RD over de licht dalende smalle 
asfaltweg met nog steeds prachtig uitzicht o.a. op 
de kerk in Gulpen en Wijlre. (Wie sjoen os Limburg 
is…). Negeer zijwegen. Na 750 m komt u rechts 
weer bij “Jantje zag eens pruimen hangen” waar 
u  binnen of op het leuke terras nog iets kunt eten 
of drinken. Het personeel verneemt graag wat u 
van de wandeling vindt. 

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.  


