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Tijdens deze wandeling met klimmen en dalen loopt u omhoog naar de Gulperberg, dan weer omlaag naar 
Gulpen.  Dan door weilanden en bos weer omhoog naar het gehucht Crapoel.  De terug weg gaat door het 
Wagelerbos en langs het Dunnenbos. Tijdens de hele route heeft u prachtige uitzichten.  Na 5,6 km staat 
een zitbank. 
 

Startadres: Brasserie Du Chateau,  Wittemer Allee 20,  Wittem. (Tegenover de brasserie is een grote 
parkeerplaats). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,99 km  2.05 uur  106 m  171 m 
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304. WITTEM  9 km 
 
1. Met uw rug naar de brasserie loopt u naar de 
grote parkeerplaats. Steek deze schuin rechts 
over. Ga voor het witte huis (frituur) L door de 
mooie bomenlaan. Steek de voorrangsweg over 
en ga R over het fietspad.  
 

(De grote woning Rijksweg no.2 is het voormalige 
poststation “De Posterij” (1825-1856). Halteplaats 
van de postkoets. Rechts ziet u kasteel Wittem (12e 
eeuw)).  
 

Vlak voorbij de Geulbrug gaat u L (zwart/geel-
rood) via ijzeren klaphek en draaimolentje het 
weiland in en loop RD door het weiland richting 
hoger gelegen boerderij.  
 

(Rechts aan de bosrand ziet een oorlogsbunker  die 
bij een eventuele inval van het Duitse leger een 
eerste vorm van verzet moest bieden bij de 
Geulovergangen).  
 

Via draaihekje steekt u via bruggetje de tak van 
de Geul over en loop via draaihekjes RD (geel-
rood) door het weiland omhoog met rechts het 
voormalige bakhuis (’t bakkkes) van de hoeve 
waarin vroeger broden en vlaaien werden 
gebakken.  
 

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

Op het erf van de Hoeve de Bek (1663) loopt u 
rechts over de klinkerweg langs deze hoeve.   
 

2. Aan de asfaltweg gaat u L.  
 

(Rechts ziet u de 600 m lange steile Gulperberg).  
 

Meteen daarna gaat u bij wegwijzer en tegenover 
de mooi gerestaureerde Hoeve De Bek (nr. 139) 
met de  mooie met leisteen bedekte 
dakkapelletjes bij verbodsbordje R  de asfaltweg 
omhoog richting Berghem.  
 

(Hoeve de Bek stamt uit 1663. Tot 1825 was dit o.a. 
het poststation halverwege de voormalige hoofdweg 
Maastricht-Aken).  
 

Vlak daarna wordt de smalle asfaltweg een 
stijgende veldweg/graspad, die u bijna 900 m RD 
volgt met links mooi uitzicht over het droogdal.  
 

(Na 500 m passeert u rechts Panorama camping 
Gulperberg. Kijk hier ook nog eens even achterom).  
 

Boven aan de smalle asfaltweg gaat u R omhoog. 
Boven aan de T-splitsing in de buurtschap 
Berghem gaat u L (blauw).  
 

(Als u hier rechts gaat, dan komt u meteen bij  “Jantje 
zag eens pruimen hangen” met het leuke terras).  
 

Na  50 m gaat u R de steile  veldweg omlaag.  

(Voor u ziet beneden het torentje van kasteel 
Neubourg en de buitenzwembaden van het 
subtropisch zwemparadijs Mosaqua).  
 

Beneden gaat u L over de klinkerweg.   
 

3.  Let op!  Vlak voor de doorgaande weg gaat u L 
het kiezel -voetpad omhoog. Volg dit pad, dat 
later een breed graspad wordt, 750 m RD omhoog 
met links akkerland en rechts de asfaltweg. (U 
loopt dus parallel aan de lager gelegen asfaltweg). 
Boven bij twee zitbanken en infobord over “de 
Koning van Spanje” steekt u de asfaltweg schuin 
links over en via een stegelke (draaihekje) komt u 
in een weiland.  
 

(Deze beklimming is bij wielerliefhebbers dan ook 
bekend onder de naam “de Koning van Spanje”).  
 

Volg het pad (rood/blauw) door het weiland 
schuin links omlaag en dan omhoog richting 
linkerkant bos. Via stegelke verlaat u het weiland 
en loop dan RD over het licht stijgende smalle 
bospad. (U verlaat hier de rood/blauwe route).    
 

4.  Na bijna 500 m buigt het pad rechts omlaag en 
beneden loopt u tussen twee weilanden door. 
Meteen daarna, waar het pad naar rechts buigt, 
gaat u RD het steile bospad omhoog met links 
van u een weiland. Na 40 m negeert u zijpaadje 
rechts en volg het pad nog even RD omhoog door 
de bosrand. Boven aan de veldweg gaat u L 
(blauw) en u loopt bij het mooie vakwerkhuis het 
gehucht Crapoel binnen. Aan de 3-sprong gaat u 
L (rood/blauw).   
 

5. Aan de T-splitsing bij vakwerkhuis no. 11 met 
boven de deur de H. Familie. gaat u L. Meteen 
daarna bij wegkruis met hamer en nijptang gaat u 
R over de asfaltweg.  
 

(Als u hier 50 m RD loopt, dan komt u links bij een 
mini Lourdesgrot en een wegkruis genaakt van 
bronzen granaten).  
 

Negeer bij draaihekje zijpad links door langgerekt 
weiland. Negeer boven voorbij wegkruis voetpad 
rechts en loop RD. Bij de golfbaan Wittem wordt 
de asfaltweg een grindweg.  
 

(De Golf & Countryclub Wittem is de eerst opgerichte 
(1956) golfclub in Limburg.  
 

Even verder voorbij twee ingangen golfbaan staat 
rechts 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. Het paard schrok van een tak 
en ging er vandoor. Jozef kwam daarbij onder de kar 
en overleed). 
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Negeer bij afsluitboom graspad scherp links.  
 

6. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u bij zitbank 
L (blauw) over het bospad langs de afsluitboom. 
(Een prima pauzeplekje na 5,6 km). Aan de kruising 
van bospaden gaat u R (geel). Aan de T-splitsing 
gaat u L met links de bosrand en rechts een 
akker. Negeer bij zitbank (prachtig uitzicht) aan de 
bosrand zijpad links en loop RD de veldweg 
omlaag. Beneden aan de 3-sprong voor 
afsluitboom en regenwaterbuffer gaat u R (geel) 
richting het bos. Aan de T-splitsing gaat u L 
(geel) met rechts de bosrand. Negeer zijpaden 
rechts en volg geruime dit pad met links uitzicht 
over het droogdal.    
 

7. Aan de smalle asfaltweg gaat u L omlaag. 
Beneden aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis 
gaat u L. Negeer bij wegwijzer zijweg links 

omhoog. Meteen daarna voor de Y-splitsing 
neemt u R (zwart/geel-rood) over de inrit 
(klinkerweg) met rechts de boerderij. Loop nu RD 
door het weiland omlaag met links het bakhuis.  
Steek beneden via bruggetje  de tak van de Geul 
over.  Bij twee ijzeren hekken loopt u via de twee 
nauwe doorgangen RD door het weiland. Steek 
de voorrangsweg over en ga R over het fietspad.  
 

(Schuin links ziet u het kasteel Wittem (12e eeuw).  
 

Neem nu het eerste pad L door de bomenlaan en 
u komt weer bij de grote parkeerplaats. Steek 
deze schuin rechts over en u komt weer bij 
Brasserie Du Chateau, de sponsor van de 
wandeling,  waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt drinken of eten. 
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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.   

 


