670. GULPEN 10,2 km – 7,5 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u over een panoramische veldweg naar het buurtschap
Ingber. Dan loopt u over een mooi plateau en door het bos naar het buurtschap Stokhem. De terugweg gaat
een prachtig stuk langs de Geul door de weilanden naar Wijlre. Dan klimt u de Dolsberg omhoog dat wordt
beloond met een prachtig panorama. Neem zelf proviand mee, er staan voldoende zitbanken op leuke
plekjes. Aan het eind kunt u bij café Neubourg nog lekker wat eten. Deze route biedt veel mooie uitzichten
en veel afwisseling.
Startpunt: Grand Café Neubourg, Marktstraat 1, Gulpen.
Parkeer gratis op de parkeerplaats aan de Schoolstraat of Tramweg. Ga dan L naar de Gulp en de verkeerslichten
en steek de Rijksweg over. Loop RD de Marktstraat in.
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670. GULPEN 10,2 km – 7,5 km
1. Met uw rug naar het café gaat u R naar de
Markt en loop RD (Dorpsstraat) de doorgaande
weg omhoog. Negeer omhoog lopend zijweg links
(Kiebeukel). Meteen daarna voorbij het grote
Joodse Monument gaat u L (Beversbergweg).
Boven aan de 6-sprong bij wegkruis en zitbank
gaat u RD (geel) de veldweg langs huisnr. 2
omhoog. (Dus de veldweg links). Volg geruime tijd
de stijgende veldweg met links mooi uitzicht over
Gulpen. Na 800 m gaat u boven aan de 3-sprong
bij zitbank L (geel) over de asfaltweg.
(Vanaf de zitbank ziet u bij helder weer voor u in de
verte de hooggelegen St. Martinuskerk in Vijlen, de
133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald met rechts
daarvan de Boudewijntoren (Drielandenpunt) en links
daarvan de uitzichtoren Wilhelmina (Vaalserberg).
Na 200 m gaat u boven L (geel) de veldweg
omlaag. (U heeft al dalende weer prachtig uitzicht).
Beneden aan de asfaltweg gaat u R omhoog. Let
op! Na bijna 300 m gaat u tegenover huisnr. 40 in
de buurtschap Ingber R (rood) de smalle
asfaltweg, die later een veldweg wordt, omhoog.
Steek na 400 m boven op het Plateau van
Margraten de smalle asfaltweg over en loop RD
over de veldweg.
2. Aan de 4-sprong bij veldkruis gaat u R het
graspad omhoog. Aan de smalle asfaltweg gaat u
R. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L
(rood). Na bijna 100 gaat u bij wegwijzer L (rood)
over de veldweg. Negeer zijpad links omlaag.
Aan de 3-sprong bij zitbank, een genietplekje met
weids uitzicht en bij zwerfsteen met infobordje
“Het Gericht” (executieplaats/lees en gruwel) gaat
u RD (blauw) richting Wijlre/Stokhem. Na 250
gaat u omlaag lopend aan de 3-sprong bij
bosrand gaat u L met rechts de bosrand en links
een akker/weiland. Bij waterpoel loopt u verder
RD langs de bosrand. Een eindje verder loopt u
het bos in. Na 500 m verlaat u het bos en wordt
het bospad een dalende “stenige” veldweg.
(Omlaag lopend ziet u voor u de wijngaard Stokhem.
Even verder ziet u omhoog lopend tussen
meidoornhagen links boven Hoeve Bergfof (18e/19e
eeuw), die aan de rand van het Plateau van
Margraten staat).
Let op! In de afdaling, waar de veldweg links
omlaag buigt, gaat u scherp R over het eerste of
tweede smalle paadje.
3. Vlak daarna komt bij een zitbank, een
genietplekje met prachtig uitzicht over het
Geuldal.
(Hier bij de zitbank heeft u mooi uitzicht o.a. over
Wijlre. Rechts in de verte ziet u weer de
hooggelegen Martinuskerk in Vijlen).

Ga hier bij zitbank L het pad omlaag dat even
verder naar rechts buigt en een smal dalend pad
gelegen tussen afrasteringen wordt.
(Waar het pad rechts omlaag buigt, ziet u weer de
wijngaard Stokhem (Pinot Noir)).
Beneden bij het buurthuis “der Vrakel” gaat u RD.
Aan de T-splitsing in de buurtschap Stokhem
gaat u L.
(Degene, die 7,5 km loopt, gaat
verder bij **** in punt 4).

hier R. Ga nu

Aan de T-splitsing bij
wegkruis (1886) en
zitbanken gaat u L (geel/blauw). U passeert rechts
de opnieuw opgebouwde (2015) waterput van
Stokhem. (Zie infobord aan zijkant). Negeer zijweg
links. Aan de 3-sprong bij Mariakapel en het
begin van de steile asfaltweg genaamd ‘de Dode
Man” gaat u R (blauw) de smalle asfaltweg
omlaag.
Negeer zijpaden en blijf de smalle
rustige asfaltweg geruime tijd RD volgen door het
mooie Geuldal. Na bijna 600 m, 150 m voorbij
inrit van de hooggelegen Hoeve Schoonzicht en
vlak voordat de Geul even parallel aan de
asfaltweg loopt, gaat u
bij wegwijzer en
infobordje R (geel/blauw/rood-wit/Kerkepad) via
klaphekje het weiland/ natuurgebied in richting
Wijlre. Na 200 m neemt u het paadje dat vlak
langs de Geul loopt en waar een zitbank,
genietplekje, staat. Voorbij de zitbank en
draaihekje gaat u RD en even verder loopt u weer
even langs de 58 km lange Geul, het snelst
stromend riviertje van Nederland.
(Mogelijk komt u hier Rode Geus runderen tegen,
een nieuw type dat in staat is om zich zonder veel
verzorging in natuurgebieden te handhaven.
De route volgend ziet u een eindje verder voor u een
rij knotwilgen. Voor deze knotwilgen of al eerder kan
het na veel regenval erg drassig zijn, loop dan over
het links gelegen grote grasland met even verder
rechts van u de rij knowilgen).
4. Bij infobordje gaat u door het (rechter) klaphek
en ga dan R (blauw/geel) over de smalle
asfaltweg.
(Links ziet u de watermolen “Otten” (1776),
bestaande uit twee waterraderen en die vroeger een
koren- en oliemolen was. De molen staat bij de grote
hoeve genaamd de Wielderhof, die voor het eerst in
1403 werd genoemd).
Negeer bij breed ijzeren hek en zitbank zijpad
links en 150 m verder loopt u de buurtschap
Stokhem
binnen.
(U
passeert
enkele
rijksmonumentale
voormalige
vakwerkhoeves
(huisnr. 48-42- 40-38- 31-uit de 18e eeuw).

Aan de 3-sprong bij wegkruis (1886) en zitbanken
gaat u L. Na 200, **** aan het eind van de
bebouwde kom, gaat u over het links van de weg
gelegen asfaltpad lopen.
5. Na ruim 150 m tegenover picknickplaats,
parkeerplaats, schuilhut en infobord gaat u R
(rood/groen) over de veldweg.
(Een eindje verder passeert u rechts de schietbomen
en kogelvangers van schutterij St. Maternus (1497)
uit Wijlre).
Aan de asfaltweg gaat u R (blauw/groen).
6. Aan de 3-sprong bij twee boomzitbankjes in de
buurtschap Beertsenhoven gaat u R. Meteen
daarna bij wegkruis en wegwijzer gaat u L de
steile veldweg omhoog langs huisnr. 4.
(Doe rustig aan, het is een straffe kuitenbijter.
Na 100 m bij zitbank, genietplekje, ziet u beneden de
prachtige kleine rijksmonumentale haakvormige
vakwerkhoeve uit de 18e/19e eeuw).
Na 500 m boven op de Dolsberg verlaat u het bos.
(U passeert
gedenksteen
30 nov. 2008
toen hij pas
vertrokken.

hier meteen links bij weiland de
van Maurice Martinussen, die hier op
op 41 jarige leeftijd plotseling overleed,
met de fietsclub vanuit Gulpen was

Hier heeft u prachtig uitzicht o.a. op de hooggelegen
kerk in Vijlen.

100 m verder passeert u rechts een zitbank,
genietplekje,
met
het
bijzondere
opschrift
“InMeMiriam Miriam Brauers (1956-2010)).
Bij stenen veldkruis en de volgende zitbank buigt
het dalende pad naar links. Let op! 50 m verder
gaat u R (rood) via het draaihekje het weiland in
en volg het dalende en vervolgens stijgende pad
RD door de weilanden. Boven bij draaihekje gaat
u L de smalle asfaltweg omlaag. Aan de Tsplitsing 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 en beneden aan het plein gaat u
voorbij de Gulp bij ronde zitbank L (Marktstraat)
over de klinkerweg en u komt weer bij het leuke
café Neubourg, de sponsor van de wandeling,
waar u binnen of op het terras nog iets kunt eten
of drinken.
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