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Tijdens deze wandeling met 2 flinke hellingen wordt u beloond met mooie panorama’s op het heuvelland. U 
wandelt langs de Gulp naar de buurtschap Cartils en langs de Eyserbeek wandelt u naar het gehucht 
Piepert. Dan loopt u omhoog langs het Eyserbos en via een mooie panoramaweg omlaag naar Wijlre.  De 
terugweg gaat langs het gehucht Beertsenhoven. Dan loopt u omhoog naar het Plateau van Margraten naar 
het dorpje Ingber. Vervolgens loopt u omlaag naar de buurtschap Euverem, Via leuk pad langs het mooie 
kasteel Neubourg en langs een mooie vijver loopt u weer terug naar het startpunt.  Halverwege in Wijlre 
kunt u pauzeren bij Café A Gen Baan  (maandag gesloten).   
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Gulpener Brouwlokaal, Rijksweg 19a,  Gulpen. 
Parkeer gratis op de grote parkeerplaats aan de Schoolstraat/Prins Willem Alexanderplein. Loop dan naar de 
doorgaande weg, die u via de oversteekplaats oversteekt en ga dan L langs de doorgaande. Na bijna 100 m, 30 m 
voorbij de volgende verkeerslichten, komt u bij het Brouwlokaal. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,15 km  3.40 uur  97 m 181  m 
 

 
 

597. GULPEN 14,1 km 
 
1. Met uw rug naar het brouwlokaal gaat u R. 
Neem voorbij het brouwerijterrein en meteen 
voorbij de drankenhandel/slijterij bij verbodsbord 
de eerste klinkerweg R. Meteen daarna aan de 3-
sprong gaat u L. Bij  de voorkant van de kerk gaat 
u R (Rosstraat) de klinkerweg langs de kerk 
omlaag.  
 

(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 links het voormalig 
klooster (het St. Jozef gesticht) uit 1932 dat bewoond 
werd door de zusters van Liefde uit Tilburg. 
Tegenwoordig doet dit o.a. dienst als gemeentehuis 
van de gemeente Gulpen-Wittem).  
 

Aan de 4-sprong aan de Markt, waar het bronzen 
beeldje van de Limburger met de drie gezichten 
(zie infobord) staat, gaat u RD (Looierstraat) met 
meteen rechts van de Gulp. 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 (Burggraverweg) verder langs de 
Gulp. Aan de 3-sprong RD. Waar de asfaltweg bij 
brug naar rechts buigt, gaat u bij verbodsbord RD  
(wit-rood0 over het grind- voetpad verder langs 
de Gulp. Voorbij zitbank gaat u door het 
draaihekje en loop RD door het weiland/grasland 
met links de Gulp/Geul  
 

(Even verder links bij hoge populieren stroomt links 
de Gulp in de Geul. Links ziet u de Gertrudiskerk 
(1835-1839) in Wijlre).  
 

Aan het grindpad gaat u L  en via bruggetje steekt 
u de Geul over.  
 

(Hier stroomt links de Eyserbeek in de Geul).  
 

 

2. Steek voorbij wegwijzer en twee zitbanken de 
voorzichtig doorgaande weg over en loop bij 
wegkruis type vliegermodel RD (Cartils) 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.  

De route volgend ziet u voor u de 94 m hoge tv-toren 
Eys).  
 

Negeer draaihekje/klaphekje.. Boven aan de 3-
sprong in het gehucht 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 met rechts een 
meidoornhaag. Steek beneden via ijzeren 
bruggetje de Eyserbeek over en ga dan meteen R 
het smalle bospad (even) omhoog. Na ruim 200 m 
loopt u via stegelke het weiland  en steek dit RD 
over met rechts van u de meanderende 
Eyserbeek.  
 

(Even verder staat rechts aan de beek een zitbank, 
een genietplekje. 
 

Mogelijk ziet u voor u over het hoge spoortalud een 
puffende stoomlocomotief voorbij komen van de 
Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij. Startpunt 
is station Simpelveld. Wandeling 185 is een 
combinatie van stoomtrein en wandelen) 
 

Via draaihekje bij zitbank en kabouters (2019) 
verlaat u weer het weiland. Vlak daarna buigt het 
pad voor de Eyserbeek links onder het 50 m 
lange spoorwegviaduct van het toeristisch 
Miljoenenlijntje door. Meteen na het viaduct gaat 
u R (blauw) over het houten bruggetje. Negeer 
zijpaden en volg de grindweg door het mooie 
waterwingebied Roodborn. (U passeert enkele 
waterpompen). Via draaihekje bij ijzeren hek, 
ingang pompstation Roodbron  en zitbank gaat u 
R (blauw) over de grindweg, die even verder in 
het gehucht Piepert een asfaltweg wordt  (Voor u 
ziet de H. Agathakerk (1732-1734) in Eys).   
 

3. 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 RD omhoog met rechts bosrand  
en links het grote grasveld. Ruim 100 m verder 
loopt u het trappenpad door het struikgewas 
omhoog.  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)  
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Ga aan het eind van het grote grasveld door het 
draaihekje en ga R de  veldweg omhoog. Negeer 
zijpaden en volg deze veldweg RD omhoog 
Boven aan T-splitsing bij wegwijzer gaat u L  over 
de smalle asfaltweg, die u geruime tijd RD volgt  
richting Wijlre.   
 

(Na circa 500 m  passeert u rechts een zitbank en 
oriëntatiebord met schitterend uitzicht over het vijf 
sterren landschap Zuid-Limburg.  Dit punt is lokaal 
bekend als de “Dieke Boek” (dikke buik)).  
 

Na 750 m gaat u aan de 4-sprong bij 
herinneringsplaquette aan de Amerikaanse 
sergeant Robert S. Haws L smalle holle asfaltweg 
omlaag.   
 

(Bijna beneden passeert u bij zitbank rechts de 
voormalige kalkoven Heiligers.  Zie infobord   
 

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 in Heerlen).   
 

Beneden aan de Y-splitsing gaat u R. Steek in 
Wijlre de spoorlijn van het Miljoenenlijntje over 
en ga dan meteen R (Seinhuisweg). Aan de T-
splitsing bij wegkruis gaat u R. Negeer meteen  
zijweg links omlaag. 
 

4. U passeert links café A Gen Baan en rechts in 
het voormalige stationsgebouwtje gevestigde 
Cafetaria Bijna Thuis, beide mooie pauzeplekken. 
Neem nu de eerste weg L (Piet van 
Breemenstraat) omlaag. Negeer 2 zijwegen links. 
Waar de weg naar rechts buigt, loopt u RD het 
tegelpad omlaag gelegen tussen twee 
beukhagen. Steek de voorrangsweg over en ga L. 
Aan de 3-sprong bij kunstwerk “de Bok” gaat u  R 
(rood) omlaag richting Gulpen.  
 

(Als u hier 100 m RD loopt, dan komt u bij Brasserie 
Amuseer, een mooie pauzeplek (met terras)).  
 

Let op!  Bij huisnr. 16 gaat u  R (Molengats) over 
de doodlopende klinkerweg. Negeer aan het 
einde van de klinkweg trappenpad rechts 
omhoog. 
 

(Als u hier R de trap omhoog loopt en boven aan de 
doorgaande weg R gaat dan komt u na 10 m bij de 
mooi ingerichte brasserie Villare met het mooie 
rustige achterterras,  dat u hier rechts boven ziet, met 
het mooie uitzicht).    
 

Meteen daarna gaat u L (rood) het grindpad 
gelegen tussen schuur en muur omlaag. Steek 
via bruggetje de molentak van de Geul over en ga 
L over het tegelpad met links de molentak van de 
Geul.  
 

(Hier ziet u de watermolen “Otten” (1776) die bestaat  
uit een onderslag- en middenslagrad en die vroeger 
een koren- en oliemolen was).  
 

Voorbij het stuwbruggetje gaat u aan de 3-sprong 
RD via het klaphekje over het smalle pad met 

links afrastering van het opslagterrein van Brand 
Bierbrouwerij. Voor de accomodatie van S.V. 
Geuldal gaat u L. Meteen daarna gaat u R (In de 
Beemden) over de asfaltweg met links de 
kasteelgracht/kasteel Wijlre, een voormalige 
waterburcht (1652) en rechts de voetbalvelden.   
 

5. Waar de asfaltweg aan het einde van de 
voetbalvelden nar rechts buigt, gaat u bij zitbank 
RD over het pad verder langs de kasteelgracht.  
 

(Hier heeft u links mooi uitzicht op kasteel Wijlre 
(1652)  dat oorspronkelijk een waterburcht was). 
 

Steek het bruggetje over en loop verder RD. 
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.  Aan de 3-sprong bij twee boomzitbankjes 
in het gehucht Beertsenhoven gaat R. Meteen 
daarna aan de 3-sprong  bij wegwijzer en 
wegkruis loopt u RD (blauw) richting Margraten 
en u passeert meteen rechts de mooie kleine 
rijksmonumentale haakvormige vakwerkhoeve uit 
de 18e/19e eeuw. Volg nu bijna 1 km de mooie 
holle  weg omhoog.  
 

(Na 700 m bij het einde van rechts gelegen een 
weiland heeft u mooi uitzicht op  Wijlre).  
 

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-
toren in het Aachener Wald).  
 

Negeer na 200 m  zijpad rechts omlaag. Aan de T-
splitsing gaat u R (rood) over de smalle 
asfaltweg. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD 
(rood). Aan de 4-sprong gaat u L (rood)  over de 
veldweg.  (Links voor u ziet u in de verte weer de tv- 
toren in het Aachener Wald en de hooggelegen St. 
Martinuskerk in het bergdorpje  Vijlen).   
 

6. Beneden aan de T-splitsing in Ingber gaat u R 
(rood). Volg geruime tijd de stijgende weg door 
het langgerekte dorp.  
 

(U passeert enkele fraaie rijksmonumentale panden 
(huisnrs. 9-13-14-19-21-29 en 38)).  
 

Negeer bij wegkruis veldweg links. Boven aan de 
3-sprong bij wegkruis en de kapel van O.L. Vrouw 
van Fatima (1949) gaat u L (Lemmensstraat). 
Steek de voorrangsweg over en ga L over het 
fietspad richting Gulpen. Na 100 m gaat u bij het 
eerste huis R (geel) over de doodlopende weg. De 
asfaltweg wordt een veldweg en vervolgens een 
smal pad. Aan het einde van een weiland buigt 
het smalle pad rechts het bos omlaag. Na 50 m 
gaat u aan de 3-sprong L het bospad verder 
omlaag. Negeer zijpaden en ga beneden L langs 
de afsluitboom.         
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7. Aan de asfaltweg gaat u L. Loop links van de 
weg.  Na 200 m, ter hoogte van het sanitair- en 
douchegebouw van camping Osebos loopt u 
verder RD, maar dan over het rechtsgelegen 
brede graspad parallel aan de asfaltweg. Bij brug 
gaat u verder RD (geel/blauw/rood) over het 
asfaltpad langs de asfaltweg. Aan de 3-sprong bij 
ANWB-wijzer steekt u de voorrangsweg over en 
gaat u R  het asfaltpad omlaag en u passeert het 
plaatsnaambord Euverem. Bij wegwijzer en 
trafokast gaat u L (wit/groen/zwart/blauw) over 
het asfaltpad richting Gulpen met rechts een 
lange rij eiken.  (Even verder heeft u boven rechts 
mooi uitzicht over het Gulpdal). Negeer voorbij 
zitbank en  bij wegwijzer draaihekje rechts en 
loop bij tuinpaviljoen met de hoge schoorsteen 
RD langs de kasteelmuur (1840-1860).    
 

(Als u 150 m verder R de inrit naar de kasteelhoeve 
inloopt, dan heeft u links mooi zicht op het 
rijksmonumentaal kasteel Neubourg (nieuwe burcht). 
Het huidige kasteel is in aanleg 14e eeuws, maar is in 
de huidige vorm grotendeels 17e en 18e eeuws. De 
toren stamt uit 1640.  
 

Hier heeft u rechts bij het  ijzeren hek (1790-1800)  
mooi zicht op het achthoekig onderkelderd  
rijksmonumentaal tuinpaviljoen (1e kwart 18e eeuw) 

met peervormige koepel,  gelegen  aan de rand van 
de voormalige moestuin). 
 

Aan de 3-sprong voor de ingang van het kasteel 
loopt u RD door de prachtige brede beukenlaan, 
die een eindje verder begint. Let op! 50 m voorbij 
einde rechts gelegen weiland en waar u rechts 
het begin van een vijver en 2 zitbanken ziet, gaat 
u R over het paadje. Meteen daarna  aan de vijver 
gaat u L en met rechts de mooie vijver met de 18 
fonteinen.  Voor het kunstwerk “de ontmoeting”, 
bestaande uit twee stoelen van circa 3,5 m hoog 
met twee beelden in de vorm van zittende 
personen, gaat u L het klinkerpad omhoog. 
Boven aan de voorrangsweg gaat u R omlaag. 
Meteen daarna bij de verkeerslichten loopt u RD 
verder langs de doorgaande weg, waar u enkele 
mooie herenhuizen passeert. Vlak voor de 
volgende verkeerslichten komt u links weer bij 
het brouwlokaal, de sponsor van deze wandeling, 
met 16 Gulpener bieren van de tap, waaronder 
ook experimentele bieren uit de Microbrouwerij, 
staat in het restaurant bier centraal, maar u kunt 
er ook puur en smaakvol eten van lokale bodem. 
Er is ook een mooi rustig achterterras. In het  
winkeltje zijn o.a. ook streekproducten te krijgen.  

 
 

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.   

 

 


