221. GULPEN 8,8 km
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Deze wandeling met een steile boshelling gaat langs de Gulp en door de buurtschap Cartils naar het
Eyserbos. Dan wandelt u over een panoramaweg naar Wijlre waar u kunt pauzeren bij café A Gen Baan of
bij Brasserie Amuseer. Dan loopt u verder langs kasteel Wijlre. Via de buurtschap Beertsenhoven loopt u
omhoog over de Dolsberg (prachtig uitzicht) terug naar Gulpen.
Startpunt: Grand Café Neubourg, Marktstraat 1, Gulpen.
Parkeer gratis op de parkeerplaats aan de Schoolstraat/Willem Alexnaderplein, Is deze vol parkeer dan aan de
Tramweg. Steek bij de verkeerslichten de Rijksweg over en loop RD (Marktstraat).
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221. GULPEN 8,8 km
1. Met uw rug naar het café gaat u R. Voor de
waterval en bij het kunstwerk “twee stromen” bij
het riviertje de Gulp gaat u L langs de ronde grote
zitbank. Meteen daarna aan de doorgaande weg
(Dorpsstraat) gaat u R. Meteen daarna aan de 4sprong aan de Markt gaat u R (Looierstraat) met
meteen rechts van de Gulp.
(Hier staat links op de Markt het kunstwerk (beeldje)
genaamd “Driekop” Het beeld symboliseert de drie
gezichten van de Limburger: het vrome, het vrolijke
en het ietwat arrogante).
Meteen
daarna
gaat
u
over
de
klinkerweg/voetgangerszone lopen met links de
Gulp Negeer zijwegen. Aan het eind van de
klinkerweg steekt u bij brug de asfaltweg over en
loopt u RD (groen/Burggraverweg) verder langs
de Gulp. Aan de 3-sprong RD. Waar de asfaltweg
bij brug naar rechts buigt, gaat u RD
(groen/zwart) over het pad langs de Gulp. Steek
het bruggetje met draaihekje over en loop RD
door het weiland.
(30 m voorbij dit bruggetje stroomt links de Gulp in de
Geul. Links ziet u de Gertrudiskerk in Wijlre, waar u
straks langs komt).
U steekt vervolgens via volgend bruggetje de
Geul over. (Hier stroomt links de Eyserbeek in de
Geul). Steek de doorgaande weg over en loop bij
wegkruis
type
vliegermodel
RD
(Cartils/zwart/geel) de smalle asfaltweg, parallel
aan de Eyserbeek, omhoog.
(Als u hier bij de doorgaande weg L over het tegelpad
gaat, dan heeft u even verder mooi zicht op de in
neoklassieke stijl gebouwde (circa 1880) voorkant
van kasteel Cartils. De oudst bekende vermelding
dateert van 1257. Het oudste deel van het kasteel
(de achterzijde) dateert van 1475. De eerste
kasteelheer was Ivo van Cartils (1375). De route
volgend ziet u voor u de 94 m hoge tv-toren Eys).
Negeer draaihekjes (stegelkes). Boven aan de 3sprong in de buurtschap Cartils gaat u L
(rood/geel) richting Eys. Let op! Na 50 m. gaat u L
(geel/rood-wit) via stegelke (draaihekje) het
weiland in en loop dan RD omlaag.
2. Steek beneden via betonnen bruggetje de
Eyserbeek over en ga dan meteen L (witrood/geel) door het draaihekje en ga dan meteen
R door het weiland langs de bosrand. Even
verder passeert u weer een stegelke en loop dan
L langs de meidoornhaag omhoog. Aan de
veldweg gaat u R (geel/blauw) omhoog. Via brug
steekt u de spoorlijn over.
(Dit is de voormalige internationale spoorlijn van
Maastricht naar Aken, de oudste internationale

spoorwegverbinding van Nederland, die in 1853 werd
geopend.
De
Zuid-Limburgse
Stoomtrein
Maatschappij (ZLSM) exploiteert op deze spoorlijn
tussen
Kerkrade
en
Valkenburg
een
stoomtreindienst. Station Simpelveld is het kloppend
hart van de ZLSM en tevens opstapplaats).
Negeer bij stegelke pad rechts en volg verder de
veldweg omhoog. (Achteromkijkend heeft u prachtig
uitzicht). Let op! Waar rechts het Eyserbos begint,
gaat u scherp R de inrit naar weiland omhoog.
(Als u hier nog 25 m RD loopt over de veldweg, dan
komt u bij zitbank waar u mooi uitzicht heeft o.a. op
Gulpen).
Na 5 m gaat u L het smalle kronkelende bospad
omhoog.
3. Boven aan de 3-sprong gaat u L over het brede
bospad. Negeer zijpad rechts. Boven aan de
asfaltweg gaat u L. Negeer bospad links omlaag
en loop verder RD over de asfaltweg. U passeert
links een picknickweide en even verder rechts
een zitbank met mooi uitzichtpunt.
(Dit punt is lokaal bekend als de “Dieke Boek” (dikke
buik). Hier heeft u mooi uitzicht over het vijf sterren
landschap Zuid-Limburg).
Aan de 4-sprong gaat u L (geel) omlaag.
(Bijna beneden passeert u bij zitbank rechts de
voormalige kalkoven Dikkebuiksweg. Zie infobordje
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 3-sprong gaat u R en steek de
spoorlijn waarover de Zuid-Limburgse Stoomtrein
Maatschappij rijdt over. Na de spoorwegovergang
gaat u meteen R. Aan T-splitsing bij parkeerplaats
gaat u R. Vlak daarna gaat u L (Stationsweg)
omlaag.
(Als u hier 50 m RD loopt, dan komt u bij eetcafé A
Gen Baan, ma. gesloten. Tegenover het café ligt het
Verzamelhuis. Hierin zijn 20 themakamers waarin
men teruggaat in de tijd. Dit museum van de
nostalgie is zeker een bezoek waard. Geopend do
t/m zo 11-17:00 uur).
Aan het van Wachtendonckplein loopt u langs het
voormalig gemeentehuis (1965) van de oude
gemeente Wijlre (tot 1982) RD de doodlopende
weg via trappen omlaag richting kerk.

4. Steek beneden de doorgaande weg over en
loop RD over het klinkerpad met rechts de
kerkmuur.
(Als u wilt pauzeren, ga dan hier L en u komt bij
Brasserie Amuseer. De H. Gertrudiskerk (Dorische
stijl) ligt op een kerkberg midden in het dorp. Op de
plek van een 13e-eeuwse romaanse kerk, die in 1640
was vervangen door een zaalkerkje, kwam in 1835'39 de huidige kerk tot stand. In 1896 werd de kerk
uitgebreid).
Waar het klinkerpad rechts omhoog buigt, gaat u
L het trappenpad omlaag.
(Als u hier R het klinkerpad omhoog volgt, dan komt
u bij de bijzondere voorkant van de kerk).
Steek beneden de doorgaande weg over ga L
over het trottoir.
(U loopt hier 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 brug over de Geul gaat u
R (Kerkpad/blauw) over de asfaltweg met rechts
het opslagterrein van de brouwerij en links de
kasteelgracht van kasteel Wijlre. Voor de
voetbalkantine van S.V. Geuldal gaat u L (In de
Beemden/rood) met links de kasteelgracht en
rechts de voetbalvelden. Aan de 3-sprong bij
zitbank en grote parkeerplaats gaat u RD over het
pad verder langs de kasteelgracht.
(Net voor het bruggetje heeft u mooi uitzicht op het
kasteel dat oorspronkelijk een waterburcht (1652)
was).
Voorbij twee zitbanken gaat u L over de
asfaltweg. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij
parkeerplaats De Kwakkerpool R (rood/blauw)
richting Beertsenhoven. Negeer veldweg scherp
rechts.
5. Aan de 3-sprong bij twee boomzitbankjes in de
buurtschap Beertsenhoven gaat R. Meteen
daarna aan de 3-sprong bij wegwijzer en
wegkruis gaat u L steil de veldweg omhoog langs

blz 3 van 3
huisnr. 4. Loop rustig de bijna 700 m lange steile
weg omhoog, het is een straffe kuitenbijter.
(Bij zitbank heeft u mooi uitzicht op de beneden
gelegen
mooie
kleine
rijksmonumentale
haakvormige vakwerkhoeve uit de 18e/19e eeuw).
Boven op de Dolsberg verlaat u weer het bos.
(U passeert hier links de gedenksteen van Maurice
Martinussen. Hier heeft u alweer prachtig uitzicht.
Even verder staat rechts een zitbank met het
bijzondere opschrift “InMeMiriam Miriam Brauers).
Het pad daalt en buigt bij stenen veldkruis en de
volgende zitbank naar links. Let op! Na 50 m
gaat u R (rood) via het draaihekje het weiland in.
Volg het dalende en vervolgens stijgende pad RD
door de weilanden.
6. Boven aan de smalle asfaltweg gaat u L
omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R (fietsroute LF
6A). Even verder buigt de weg links omlaag.
Negeer alle zijwegen en volg deze weg RD
omlaag. Bijna beneden aan de T-splitsing gaat u
R. Vlak daarna aan de voorrangsweg bij de
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. Vanaf
2010 doet deze volledig gerestaureerd toren dienst
als expositieruimte en als officiële trouwlocatie van
de gemeente Gulpen-Wittem).
Negeer zijwegen.
(Even verder passeert u het Joods Monument ter
nagedachtenis
van
de
Gulpense
joodse
gemeenschap en de oorlogsslachtoffers).
Beneden aan de 4-sprong (Markt) loopt u RD.
Meteen daarna gaat u voorbij de Gulp en bij de
ronde grote zitbank L (Marktstraat) en u komt bij
café Neubourg, de sponsor van deze wandeling,
waar u binnen of op het terras nog iets kunt eten
of drinken.
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