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Deze wandeling met flinke hellingen gaat omhoog tot aan de rand van het buurtschap Crapoel, dan loopt u 
door bossen en weilanden naar de Gulperberg alwaar u prachtig uitzicht heeft over o.a. Gulpen. In punt 5 
passeert u een leuk boerderijterras. (Open van Pasen t/m herfstvakantie). 
 

Startpunt: Herberg De Zwarte Ruiter,  Markt 4  Gulpen. 
Parkeer gratis op de grote parkeerplaats aan de Schoolstraat/Prins Willem Alexanderplein. Loop op de 
parkeerplaats naar het grote kunstwerk dat aan de rand van de parkeerplaats nabij de Gulp staat.  Steek via de 
oversteekplaats de doorgaande weg over. Loop dan RD via de Marktstraat naar de links gelegen Markt. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,55 km  2 uur  101 m  157 m 
 

 
 

229. GULPEN 8,5 km 
 

1. Met uw rug naar de herberg gaat u L en meteen 
weer L (Rosstraat). Negeer zijweg rechts omhoog.  
 

(U passeert u de H. Petruskerk. Deze Neo 
Romaanse kerk uit 1924 is geheel gebouwd in 
Nivelsteiner zandsteen. Via de deur links naast de 
hoofdingang kunt u het mooie interieur van de kerk 
bekijken. Hier staat ook het voormalig klooster 
(voormalig St. Jozef gesticht) uit 1932 dat 
tegenwoordig dienst doet als gemeentehuis).  
 

Aan de 4-sprong aan het Kapelaan Pendersplein 
bij café De Leeuw van Vlaanderen en voorbij het 
grote H. Hartbeeld (1929/zie infobord)  gaat u L. 
Steek aan het einde van deze weg rechts via de  
oversteekplaats de voorrangsweg Maastricht–
Vaals over en ga R over het trottoir omhoog langs 
deze voorrangsweg. Na 30 m gaat u L (wit/zwart) 
over de brede grindweg door de prachtige brede 
beukenlaan. Aan de 3-sprong voor  kasteel 
Neubourg loopt u RD (wit/zwart) langs de 
kasteelmuur. 
 

(Als u een eindje verder links de inrit naar de 
kasteelhove  inloopt, dan heeft u mooi uitzicht op 
kasteel Neubourg. Kasteel Neubourg (nieuwe burcht) 
is in aanleg veertiende-eeuws, maar is in de huidige 
vorm grotendeels zeventiende eeuws. De toren stamt 
uit 1640). 
 

2. Aan het einde van de kasteelmuur gaat u bij 
wegwijzer L via stegelke (draaihekje) het weiland 
in. Volg het pad schuin rechts door het weiland 
met links mooi uitzicht op de kasteelhoeve en 
kasteel. Via brug steekt u 22 km lange Gulp, een 
zijbeek van de Geul, over.. Loop nu verder RD 
met links het kasteelpark en rechts een rij 
beuken. Aan de asfaltweg bij zitbank en 
wegwijzer gaat u R.  
 

(Links ziet u een hoog talud, een overblijfsel van de 
oude trambaan Maastricht-Vaals, die van april 1925 
tot april 1938 operationeel was. De trambaan liep hier 
in het  Gulpdal over een 612 m lange en 22 m hoge 
brug die bestond uit een staalconstructie Zie 
infobordje).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank en wegwijzer gaat u L 
(groen/blauw/rood) de veldweg omhoog. Negeer 
pad rechts en loop RD verder omhoog (blauw). 
(Kijk hier even achterom)   
 

3. Negeer aan de bosrand (gras)pad rechts 
omhoog.  
 

(Als u dit pad omhoog loopt, dan komt na 30 m bij 
een zitbank, een genietplekje).  
 

Na 100 m gaat u bij afsluitboom L over het 
bospad. Aan de 3-sprong gaat u RD omlaag. Het 
pad buigt naar links en u loopt even tussen twee 
weilanden door en dan gaat het pad omhoog door 
het bos. Waar het bospad boven naar links buigt, 
ziet u rechts boven woningen in det buurtschap 
Crapoel. Volg nu geruime tijd dit bospad. 
Beneden aan de bosrand buigt het pad naar 
rechts (blauw/rood).  
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht op o.a. Gulpen en 
Wijlre).  
 

Negeer meteen klaphekje links. Het pad buigt bij 
afsluitboom naar links en wordt een stijgende 
veldweg.   
 

4. Boven aan de asfaltweg gaat u R (rood/blauw).  
 

(Links ziet u hier de mooie grote carréhoeve met 2 
sluitstenen boven de poorten met het jaartal 1867).  
 

Let op!  Na 50 m. einde haag,  gaat u L (blauw) via 
draaihekje het weiland in. Loop nu RD via drie 
draaihekjes het weiland omlaag met rechts van u 
afrastering en links van u mooi uitzicht over het 
Geuldal en o.a. op de 94 m hoge tv-mast boven in 
het Eyserbos. Voorbij het derde draaihekje gaat u 
R door het klaphekje en ga dan meteen L door het 
volgende weiland omlaag met links afrastering.  
Bij alleenstaande hoge meidoorn, waarin een 
wilduitkijkhut staat, gaat u door het draaihekje en 
ga dan R door het langgerekte weiland met rechts 
van u afrastering.  Na 500 m gaat u L (blauw) de 
smalle asfaltweg omlaag. Boven bij wegkruis 
wordt de asfaltweg een veldweg.  
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Negeer meteen voetpad rechts en even verder 
loopt u tussen het golfterrein van de Golf & 
Countryclub Wittem, de oudste golfbaan van 
Limburg (1956), door.  
 

(40 m na het begin van het golfterrein en valk voor 
twee ingangen golfterrein passeert u rechts bij 
hulsstruik  het ongevalskruis van Jozef Boers. Op 18 
aug. 1918 was Jozef Boers met zijn broer met paard 
en kar met een  lading veldvruchten onderweg naar 
hun boerderij Lookerplei, die hier vlakbij stond. Het 
paard schrok van een tak en ging er vandoor. Jozef 
kwam daarbij onder de kar en overleed). 
 

5. Let op! Na 400 m, voordat de veld- grindweg 
begint te dalen,  gaat u bij infobord L (blauw) over 
het bospad door het Wageler Bos. Na 500 m gaat 
u aan de kruising van bospaden RD over het licht 
dalende bospad. Na de volgende 500 m buigt aan 
de bosrand het pad naar rechts. Aan de T-
splitsing bij zitbank gaat u L de veldweg omlaag. 
(Hier heeft u weer mooi uitzicht). Aan de 3-sprong 
bij wegwijzer gaat u RD langs de afsluitboom. Bij 
de Gerardushoeve (boerderijterras de Verloren 
kost) wordt de veldweg een stijgende asfaltweg.   
 

6. Negeer bijna boven zijpad rechts. Boven aan 
de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg.  
 

(Op de links gelegen parkeerplaats van Panorama 
Camping Gulperberg heeft u prachtig uitzicht op o.a. 

het Gulpdal, Gulpen en het torentje van kasteel 
Neubourg).  
 

Aan het einde van de parkeerplaats en voorbij 
blauw wegkruis gaat u L het mooie holle 
(voet)pad omlaag.  
 

7. Beneden in Gulpen gaat u R (blauw/geel) over 
de asfaltweg. Negeer trappenpad links omlaag en 
doodlopende klinkerweg rechts omhoog. 
Tegenover huisnr. 27 gaat u L de trappen omlaag 
en loop beneden bij de fontein bestaande uit 
vissen en waterspuwende vroedmeesterpad RD 
de kasseienweg omlaag langs het bloemenperk. 
Steek voorbij kunstwerk (Smeltkroes van de 
evolutie) via de verkeerslichten de voorrangsweg 
over en loop RD (Marktstraat) de klinkerweg/ 
voetgangerszone omlaag. Voor de waterval en bij 
het kunstwerk “twee stromen” bij het riviertje de 
Gulp gaat u L langs de ronde grote zitbank en u 
komt weer op de Markt bij herberg de Zwarte 
Ruiter, de sponsor van de wandeling,  waar u in 
de sfeervol ingerichte  zaak of op het terras nog  
iets kunt eten of drinken.  
 

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

  
 
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.   

 


