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Tijdens deze korte maar pittige wandeling met hellingen beklimt u eerst de Dolsberg waar u mooi uiticht 
heeft. Dan loopt u door het bos omlaag naar de buurtschap Beertsenhoven waar een prachtig vakwerkhuis 
staat.  Vervolgens loopt u via mooie holle veldweg omhoog naar het gehucht Berghof waar het leuk terras 
ligt van Hoeve Blankenberg. De terugweg gaat  o.a. over veldwegen gelegen op het Plateau van Margraten.   
 

Startpunt: Taverne De leeuw van Vlaanderen, Kapelaan Pendersplein 8. Gulpen.   
U kunt parkeren aan de Willem Vliegenstraat of aan de Witteweg.  Alleen op zondag kunt u gratis parkeren op de 
parkeerplaats aan de W. Vliegenstraat. De overige dagen kunt u gratis parkeren op de grote parkeerplaats aan de 
Witteweg. Via de W. Vliegenstraat loopt u dan richting kerk (250 m).  Bij de kerk gaat u R en u komt meteen bij het 
startpunt.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,14 km  1.55 uur  81 m  176 m 

 
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/
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339. Gulpen 8,1 km 
 

1. Met de rug naar de ingang van de taverne gaat 
u R langs het H. Hartbeeld (1929/zie infobord). 
Neem nu de eerste weg L (Willem Vliegenstraat) 
omhoog en blijf deze weg  RD volgen. Aan de T-
splitsing voor de grote parkeerplaats gaat u R 
(Witteweg) omhoog. Negeer twee zijwegen rechts. 
Aan de 6-sprong, waar de asfaltweg naar rechts 
buigt, neemt u de tweede grindweg L (geel-rood) 
langs de zitbank en het veldkruis omhoog. Boven 
aan de 3-sprong bij de hoge KPN 
telecommunicatiemast gaat u R (rood) de smalle 
asfaltweg omlaag.   (Omlaag lopend heeft u prachtig 
uitzicht. Voor u ziet u o.a. de 94 m hoge tv-mast in 
Eys). 
 

2. Bijna beneden, waar de asfaltweg naar rechts 
buigt, gaat u L (rood) via het draaihekje (stegelke) 
het weiland in. Volg het dalende en stijgende pad 
door het weiland RD. Via stegelke verlaat u weer 
het weiland en ga dan L de veldweg omhoog. Bij  
zitbank en stenen veldkruis buigt de veldweg 
naar rechts.  
 

(Even verder staat links een zitbank met het 
bijzondere opschrift “InMeMiriam Miriam Brauers. 
)Hier heeft u rechts  mooi panorama en bij helder 
weer ziet u in de verte meestal de grote witte 
rookpluim van de elektriciteitscentrale in het Duitse 
Weisweile/Eschweiler, gelegen aan de autoweg 
Aken-Keulen. Even verder passeert u rechts de 
gedenksteen van Maurice Martinussen, die hier op 
de Dolsberg op  30 nov. 2008 op 41 jarige leeftijd 
plotseling overleed, toen hij pas met de fietsclub 
vanuit Gulpen was vertrokken). 
 

3. Volg de bosweg omlaag  
 

(In de afdaling ziet u voor u de kerktoren van Wijlre. 
Bij zitbank heeft u links uitzicht op een prachtig 
vakwerkhuis).  
 

Beneden aan de T-splitsing bij wegkruis in de 
buurtschap Beertsenhoven gaat u L (blauw) 
omhoog en u passeert meteen rechts de mooie 
kleine rijksmonumentale haakvormige 
vakwerkhoeve uit de 18e/19e eeuw.. Volg nu bijna 
1 km de stijgende mooie holle veldweg.  
 

(Na 700 m aan het einde van rechts gelegen een 
weiland heeft u mooi uitzicht op o.a. op de 
Gertrudiskerk (1835-1838) in Wijlre en de Brand 
bierbrouwerij (1340), één van de bierbrouwerijen 
waar Limburg trots op is).   
 

4. Bijna boven aan de 3-sprong gaat u RD 
(blauw). Aan de 3-sprong bij zitbank en 

zwerfsteen met infobordje “Het Gericht” 
(executieplaats/lees en gruwel) loopt u RD 
(blauw/rood).  
 

(U loopt hier over het Plateau van Margraten. Vanaf 
de zitbank ziet u links in de verte de hooggelegen St. 
Martinuskerk (1862) in Vijlen en de 133 m hoge tv-
mast in het Aachener Wald).  
 

Na 200 m gaat u R (blauw/geel-rood) het 
(gras)pad omlaag. Aan de 3-sprong gaat u RD 
(geel/geel-rood) het pad omhoog. Boven bij 
kastanjeboom, waar tegen een wegkruis staat, 
gaat u R (geel) over de smalle asfaltweg. Na ruim 
500 m gaat u bij de vakantieappartementen 
Berghoeve (Berghof no.3) L .  
 

(Als u hier 250 RD loopt, dam komt aan de 5-sprong 
bij wegkruis bij Hoeve Blankernberg. Als u dan bij 
zwerfsteen met infobord over hoeve Blankenberg R 
over het klinkerpad loopt, dan komt u bij Hoeve 
Blankenberg waar u binnen of op het terras iets kunt 
eten en drinken o. a koffie met Limburgse vlaai. Di. 
en Wo. gesloten). 
 

5. Even verder wordt de asfaltweg een veldweg. 
Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de 4-sprong RD. 
Aan de volgende 4-sprong bij veldkruis gaat u 
verder RD. Steek de smalle asfaltweg over en 
loop  RD (rood) over de veldweg.  
 

(Even verder ziet u links de weer hooggelegen St. 
Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen). 
 

Beneden aan de T-splitsing in de buurtschap 
Ingber gaat u L de asfaltweg omlaag. Na 300 m, 
waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u 
schuin L (geel) de steile veldweg omhoog. (Bijna 
boven heeft u bij zitbank  mooi uitzicht).  
 

6. Boven aan de T-splitsing gaat u R (geel) over 
de asfaltweg. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u 
R (geel). De asfaltweg wordt een veldweg.  
 

(Voor u ziet u in de verte weer de tv-toren in het 
Aachener Wald met rechts daarnaast de 
Boudewijntoren (uitkijktoren) op het Drielandenpunt 
in Vaals. Waar de veldweg daalt, heeft u mooi uitzicht 
over Gulpen).  
 

Aan de 6-sprong bij zitbank en veldkruis gaat u 
nu R omlaag (Witteweg). Neem vervolgens de 
derde weg L (Willem Vliegenstraat). Beneden aan 
het Kapelaan Pendersplein gaat u R en u komt 
weer bij het leuke café De Leeuw van Vlaanderen, 
de sponsor van de wandeling,  waar u binnen of 
op het terras nog iets eten of drinken. 

 

(Op dit plein staat  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 (het St. Jozef gesticht) uit 1932 dat bewoond werd door de zusters van Liefde uit Tilburg. 
Tegenwoordig doet dit dienst als gemeentehuis van de gemeente Gulpen-Wittem). 


