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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling door de Zuid-Limburgse heuvels, wandelt u vanaf 
de parkeerplaats omlaag naar het waterwingebied Roodborn. In het gehucht Piepert loopt u via bospaadje 
omhoog naar een weiland met schitterend panorama. Via tunneltje komt u weer in het Eyserbeekdal en via 
weilanden loopt u langs de Eyserbeek/Geul en Gulp naar Gulpen waar u kunt pauzeren bij Lunchroom de 
Looier. Dan volgt een flinke klim naar de top van de Gulperberg met alweer schitterende vergezichten. U 
daalt af naar Wittem en via een voetpad en veldweg loopt u terug naar de parkeerplaats. U kunt ook starten 
in Gulpen, start dan bij punt 4. 
 

 
 

Startpunt: Wandelparkeerplaats, Van Plettenbergweg Wittem – Gulpen.  Vanuit Wittem rijdt u de Van 
Plettenbergweg omhoog richting Eys en bijna boven rijdt u links de parkeerplaats op. 
 

Startpunt: Lunchroom De Looier, Looierstraat 25, Gulpen. Tel: 043-4503790. Geopend: maandag t/m 
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.  Parkeer op het Prins Willem Alexanderplein/Schoolstraat 7. Vanaf de 
parkeerplaats loopt u naar het hoge kunstwerk waar u R gaat. Ga dan verder bij **** in punt 4. 
 

U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats bij het klooster in Wittem. Wittemer Allee 30, Wittem. Ga 
dan verder bij **** in punt 6.     
 

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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://de-looier.nl/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,91 km  2.15 uur  72 m  146 m 
 

 
 

1625. WITTEM - Gulpen 8,9 km 
 

1.  Staande op de parkeerplaats met uw rug naar 
de doorgaande weg, loopt u RD over de 
grindweg/parkeerplaats. 
 

(Hier op de parkeerplaats, met schitterend uitzicht,  
staat het 4,5 m hoge verzetsmonument op de 
Eyserlinde (1952). Het is een zuilvormige 
beeldengroep, vervaardigd uit één stuk Limburgs 
natuursteen. Drie nabestaanden dragen een 
oorlogsslachtoffer. Hier op de parkeerplaats staan 
ook picknickbanken en een oriëntatiebord). 
 

Let op! Aan het einde 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 RD het pad, dat een 
dalend graspad wordt, met rechts een 
meidoornhaag. Steek na 500 m beneden de 
veldweg over en loop bij afsluitboom via 
draaihekje/stegelke RD onder het hoge 
spoorwegviaduct, van het toeristisch 
Miljoenenlijntje, door.  Meteen na het viaduct gaat 
u L het bos- grindpad 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 
beneden de Eyserbeek over. Aan de grindweg 
gaat u R verder door het waterwingebied. Via 
draaihekje bij ijzeren hek, ingang pompstation 
Roodbron  en zitbank, gaat u R over de grindweg, 
die even verder in het gehucht Piepert een 
asfaltweg wordt  (Voor u ziet u de H. Agathakerk 
(1732-1734) in Eys). Let op! Tegenover huisnr. 15 
gaat u bij infobord L door de nauwe doorgang en 
loop het smalle bospad omhoog. Na 100 m bij 
groot grasveld loopt u RD omhoog met rechts 
bosrand  en links het grote grasveld. Ruim 100 m 
verder loopt u het trappenpad door het 
struikgewas omhoog.  
 

2. Let op! Bijna 50 m verder bij de volgende 
bosrand/struikgewas gaat u L over het grasveld 
met rechts hoge struiken en links het grote 
grasveld, met schitterend uitzicht over het vijf 
sterren landschap Zuid-Limburg. 
 

(U loopt dus niet bij bordje “welkom” het bospad 

omhoog)  
 

Ga aan het einde van het grote grasveld door het 
draaihekje en ga L de (holle) veldweg omlaag. Let 
op! Waar de dalende veldweg na 400 m flauw 
naar rechts buigt, gaat u L het smalle bospad 
omhoog/omlaag met meteen links afrastering en 

rechts beneden de spoorlijn. Beneden voor de 
Eyserbeek gaat u R en loop dan door het 50 m 
lange donkere smalle spoorwegviaduct, waar de 
Eyserbeek door stroomt. Ga bij kaboutertjes 
(2022) en zitbank door het stegelke en volg het 
pad RD door het weiland met links de  meanderde 
Eyserbeek.   
 

(U passeert links in het weiland aan de Eyserbeek 
een zitbank  t. h. a. Jeanne Cas. Een genietplekje). 
 

Via draaihekje loopt u het bos in en volg RD het 
bospad. Na ruim 200 m steekt u L via  ijzeren  
bruggetje het Eyserbeekje over en volg het pad 
RD (wit-rood) omhoog.  
 

3. Let op! Na bijna 100 m, 10 m voorbij draaihekje,  
gaat u R door het weiland met rechts afrastering.   
 

(U loopt nu precies richting kerktoren van Gulpen. 
Links ziet u woningen in het gehucht Cartils).  
 

Na 300 m steekt u via draaihekje de asfaltweg 
over en gaat u via klaphek RD over de grasdijk. 
Aan het einde 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 bij brug 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, heeft u even 
verder mooi zicht op de voorkant van kasteel Cartils 
dat 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.  Aan de  
4-sprong bij volgende brug gaat RD over de 
brede klinkerweg/voetgangerszone met rechts de 
Gulp. Aan de volgende 4-sprong bij brug loopt u 
verder RD langs de Gulp en komt u vlak daarna 
links  bij Lunchroom de Looier, de sponsor van 
deze wandeling, waar u bij de vriendelijke 
uitbaters  binnen of op het terras iets kunt eten of 
drinken. Tot 11. 00 uur kunt u ontbijten. 
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4. Met uw rug naar de lunchroom gaat u L 
(Looierstraat). Aan de doorgaande weg 
(Dorpsstraat/Markt) gaat u L.  Vlak daarna bij 
grote zitbank rond linde (zie infobordje), waterval 
en het kunstwerk “twee stromen” gaat u L over 
de klinkerweg. Steek via oversteekplaats 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 
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). Meteen daarna gaat u aan de 
asfaltweg L omhoog.  
 

(U loopt dus niet het volgende trappenpad omhoog 

en u verlaat geel-rood).  
 

150 m verder gaat u R via klaphek het steile pad 
door het grasland omhoog richting groot 
Mariabeeld    
 

5. Boven op de Gulperberg gaat u na klaphek bij 
oriëntatiebord en het 3 m hoge Mariabeeld (1935), 
dat op een 13 m hoge sokkel staat, L over het 
gras met links afrastering.   
 

(De sokkel is aan vier zijden versierd met mozaïeken  
en de namen van de parochies die toen hoorden tot 
het dekenaat Gulpen. Zie infobordjes bij ingang naar 
Mariabeeld. 
 

Hier boven op de Gulperberg staan meerdere 
zitbanken en picknickbanken en heeft u schitterend 
uitzicht over het 5-sterren landschap Zuid-Limburg, 
wie sjoen os Limburg is…).  
 

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.   
 

(Waar de weg bij dikke keien en linden naar rechts 
buigt, 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 de 
hooggelegen St. Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen, 
de 133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald en 
rechts daarvan de 50 m hoge Boudewijn uitkijktoren 
op het Drielandenpunt in Vaals). 
 

Meteen voorbij de omheinde  hoge gsm-mast 
gaat u L door het bos omlaag (geen pad) naar de 
dikke beuk met laaghangende takken. Beneden 
steekt u de asfaltweg over en loopt u RD naar het 
monument t. h. a. de sportjournalist en 
wielerlegende/levensgenieter Jean Nelissen, waar 
ook zitbanken staan met alweer prachtig uitzicht.    
 

(In het monument zijn een microfoon, zijn 
onafscheidelijk glas wijn en sigaar (inkeping) 
verwerkt).  
 

Ga hier aan de 3-sprong L de steile weg 
(Gulperberg/max 14 %) omlaag richting Partij. Let 
op! Meteen daarna bij geel bordje 
Geuldal/Gulperberg gaat u L door het klaphek. Na 
het klaphek gaat u meteen R door het weiland 
omlaag. (U loopt dus parallel aan de rechts gelegen 
steile asfaltweg omlaag). Beneden na klaphek loopt 
u RD de asfaltweg omlaag.  
 

6.  Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing gaat 
u RD. Let op! Na 5 m gaat L (geel-rood) over de 
klinkerweg/inrit met rechts de zijkant van de mooi 
gerestaureerde Hoeve de Bek.   
 

(Hoeve de Bek (1663) was tot 1825  het poststation 
halverwege de oude hoofdweg Maastricht-Aken). 
 

Loop bij het voormalig bakhuis (‘t bakkes) van de 
hoeve RD via draaihekjes het pad, gelegen tussen 
afrastering, omlaag.   
 

(I.v.m. brandgevaar stond ’t bakkes los van de 
boerderij). 
 

Via bruggetje steekt u de tak van de Geul over en 
loopt u RD door het weiland. Via 
draaihekje/ijzeren klaphek steekt u de 
voorrangsweg over en gaat u R over het fietspad 
en u steekt weer de Geul over.  
 

(Schuin links, bij de voormalige kasteelhoeve, ziet u 
het kasteel Wittem (12e eeuw)).  
 

Na 100 m gaat u L over het pad door de 
bomenlaan.  
 

(De grote woning Rijksweg no.2 is het voormalige 
poststation “De Posterij” (1825-1856). Halteplaats 
van de postkoets aan de nieuwe weg (1825)  
Maastricht - Aken).  
 

Bij het witte huis (nr. 1a)  gaat u schuin R over de 
parkeerplaats en loop dan meteen schuin L naar 
de opening in de heg (Krijtlandpad).  Steek de 
doorgaande weg over naar restaurant Oud-
Wittem, ga R en meteen daarna **** aan de  
3-sprong, bij ANWB-wegwijzer, gaat u L (van 
Plettenbergweg) omhoog richting Eys.   
 

(Als u hier RD loopt, kunt u meteen links in de 
Gerarduskapel een kaarsje aansteken. Via deze 
kapel kunt ook de kleine  Smartenkapel, de mooie 
Mariakapel en de prachtige Redemptoristenkerk 
(voormalige Capucijnenkerk) bezoeken. Zeker doen). 
 

Loop links van de weg. Aan het einde van de 
bebouwde kom begint een grind- voetpad dat u 
RD volgt. Let op! Na 150 m gaat u L (geel-rood) 
over het smalle (gras)pad, gelegen tussen akkers, 
dat na 500 m een  haakse bocht naar rechts en 
links maakt. (Rechts boven ziet u de 94 m hoge tv-
toren in Eijs). Na 700 m gaat u aan de T-splitsing 
bij zitbank R  de (holle) veldweg omhoog.  
 

(Na 250 m passeert u rechts het monument van de 
Canadian Airforce. Zie infobordje).  
 

Na 700 m komt u boven weer bij de parkeerplaats.  


