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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling klimt u eerst omhoog naar de Gulperberg vanwaar 
u een prachtig uitzicht heeft. Dan loopt u door een prachtig dal naar de afgelegen Gerardushoeve met leuk 
boerderijterras en dan omhoog door het bos naar Berghem. De terugweg gaat door bossen en met een 
mooi panorama omlaag naar het prachtige kasteel Neubourg.  Onderweg staan enkele zitbanken. 
 

Startadres: Aurora Chalets, Gulperbergweg 6, Gulpen. (Parkeren alleen voor gasten). 
Parkeer gratis op de parkeerplaats aan de Schoolstraat 1  of Tramweg.  
 

 
 
 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.aurora-chalet.nl/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,46 km  2.30 uur  95 m  206 m 
 

 
 

673. GULPEN 8,5 km 
 

(Start parkeerplaats Schoolstraat//Prins Willem 
Alexanderplein). 
 

Staande op de parkeerplaats met uw rug naar de 
(witte) eengezinswoningen aan de Schoolstraat/ 
Prins Willem Alexanderplein gaat u R.  Aan de T-
splitsing gaat u R over de kasseienweg langs de 
waterloop en het bloemenperk omhoog. Ga nu 
links van de fontein, bestaande uit vissen en 
water spuwende vroedmeesterpad, het 
trappenpad omhoog.  Steek boven de asfaltweg 
over en loop RD (Docter 
Pinckersweg/Gulperbergweg/zwart/groen) 
omhoog. Na 50 m gaat u bij zitbank L 
(groen/zwart/blauw/bruin) het trappenpad 
omhoog. Ga nu verder bij **** in punt 1. 
 

1.  Vanaf het Chaletpark Aurora gaat u L de 
asfaltweg omlaag. Meteen daarna gaat u bij 
zitbank scherp R (groen/zwart/blauw/bruin) het 
trappenpad omhoog. ****Even verder loopt u het 
tweede trappenpad omhoog. (Boven aan deze trap 
staan twee zitbanken). Steek boven de asfaltweg 
over en ga RD  (groen/bruin/zwart)  het derde 
trappenpad omhoog. Het pad buigt naar rechts en 
u loopt het vierde trappenpad omhoog. Boven 
aan de asfaltweg gaat u L.  
 

(Hier staat bij het grote  Missiekruis (8 jan. 1834) een 
zitbank, een mooie uitpufplek. Even verder bij Maria 
monument staan echter meerdere zitbanken met 
prachtige uitzichten. Het kruis werd geplaatst door de 
Redemptoristen van het nabij gelegen klooster van 
Wittem. Sinds de plaatsing van het missiekruis werd 
er gepreekt en trokken jaarlijks processies de berg 
op).  
 

Vlak daarna aan de 4-sprong bij enkele 
zwerfkeien gaat u L (groen/bruin/zwart) over de 
smalle asfaltweg. (Links heeft u mooi uitzicht over 
Gulpen).  De weg buigt naar rechts en u passeert  
het hoge Maria monument.   
 

(Het in 1935 geplaatste 3 m hoge Mariabeeld staat 
op een 13 m hoge sokkel, die aan vier zijden versierd 
is met mozaïeken  en de namen van de parochies die 
toen behoorde tot het dekenaat Gulpen.  Loop even 
om het Mariabeeld heen en u heeft prachtige 
uitzichten over het vijfsterren landschap Zuid 
Limburg. Hier staan verschillende zitbanken, 
picknickbanken en oriëntatieborden).   
 

Na 25 m gaat u L over het grasveld en loop 
tussen de twee picknickbanken door richting 
rechter klaphek en oriëntatiebord.  
 

2. Steek via klaphek het weiland RD (geel-rood)  
omlaag over. Steek beneden schuin rechts de 
asfaltweg over, ga door het klaphek en volg het 
dalende pad (zwart/geel/geel-rood) langs de 
helling. Beneden verlaat u via het volgende 
klaphek het weiland en ga dan bij wegkruis R 
(zwart/groen) de smalle, holle asfaltweg omlaag. 
Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD.  
 

(Scherp rechts ziet u de Gulperberg. Deze 600 m 
lange klim met een gemiddeld stijgingspercentage 
van 9.8 % (max.14%) is zeer bekend bij 
wielerliefhebbers).  
 

Meteen daarna  gaat u precies tegenover de 
groene poort van hoeve de Bek (nr. 139) R de 
smalle asfaltweg omhoog richting Berghem. 
 

(Links staat hier Hoeve de Bek (Oude Akerweg 139) 
daterend uit 1663. Tot 1825 was o.a. het poststation 
halverwege de oude weg Maastricht-Aken).  
 

De asfaltweg wordt een stijgende veldweg/ 
graspad, die u geruime tijd RD volgt met links 
mooi uitzicht over het droogdal. (Bijna boven 
passeert u rechts Panorama Camping Gulperberg). 
Boven gaat u L de smalle asfaltweg omlaag.  
 

(Hier heeft u links prachtig uitzicht over het Geuldal 
o.a. beneden op het Redemptoristenklooster (in de 
zomer alleen op het torentje) in Wittem en boven op 
de 94 m hoge tv mast in Eys)  
 

Beneden bij de Gerardushoeve (boerderijterras 
De Verloren Kost, geopend van Pasen t/m 
herfstvakantie) wordt de asfaltweg een veldweg 
met links van u de grote regenwaterbuffer 
Wagelerbosweg. Aan de 3-sprong voorbij 
afsluitboom en bij wegwijzer gaat u RD (geel) de 
veldweg omhoog.. 
 

3. Bij zitbank met mooi uitzicht aan de bosrand 
gaat u R het pad door de bosrand omhoog. Een 
eindje verder buigt het pad links omhoog. Volg 
nu circa 500 m RD dit licht stijgende bospad door 
het Wageler Bos. Aan de 4-sprong gaat u R 
(geel/blauw) het bospad omlaag. Via draaihekje 
verlaat u het bos en loop bij regenwaterbuffer 
Bosch–Wageler RD (geel/blauw) de veldweg 
omhoog.  Boven aan de asfaltweg gaat u L.  
 

(Hier heeft u mooi uitzicht op Gulpen (kerk beneden) 
en Wijlre (kerk in de verte).  
 

Aan de 3-sprong voorbij zitbank en bij wegkruis 
gaat u RD (Crapoel).  U passeert de mooie grote 
carré hoeve met 2 sluitstenen boven de poorten 
met het jaartal 1867.   
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150 m  voorbij de hoeve gaat u R (rood/blauw) de 
veldweg  omlaag. Het pad buigt aan de bosrand 
bij afsluitboom naar rechts. Bij klaphekje buigt 
het pad naar links en wordt een licht stijgend (300 
m) breed bospad dat u geruime tijd RD volgt. 
Waar het bospad rechts omlaag buigt, ziet u links 
boven woningen in het gehucht Crapoel. 
Beneden verlaat u even het bos en loopt u over 
het pad gelegen tussen 2 weilanden. Volg het 
brede pad, dat naar rechts buigt en weer een 
bospad wordt.  Aan de 3-sprong gaat u R omlaag.  
 

4. Aan de T-splitsing bij afsluitboom gaat u R 
(blauw) de veldweg omlaag. Negeer graspad links 
omhoog en loop RD (blauw) verder de veldweg 
omlaag met voor u mooi uitzicht over Gulpen.  
 

(Als u hier L het graspad omhoog loopt, dan komt u 
na 30 m bij een zitbank, een genietplekje).  
 

Negeer na 300 m het volgende graspad links en 
loop RD (blauw) verder omlaag.  
 

(U heeft hier mooi uitzicht over het Gulpdal o.a. op 
het buurtschap Euverem en op de tegen een helling 
gelegen camping Osebos. Links beneden ziet u het 
buurtschap Pesaken).  
 

Beneden bij wegwijzer en zitbank gaat u R  over 
de smalle asfaltweg richting Gulpen.   
 

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

Bij  zitbanken gaat u L (blauw/groen) over de 
grindweg/brede pad door de mooie beukenlaan. 
Via brug steekt u de 22 km lange Gulp over, een 
zijbeek van de Geul.. Via draaihekje steekt u 
schuin rechts het weiland over met rechts uitzicht 
op de hoeve en kasteel Neubourg.  Via stegelke 
verlaat het weiland en ga dan R richting Gulpen.   
 

(Als u de eerste grindweg R inloopt, dan kunt u het 
prachtige kasteel Neubourg bekijken. Het huidige 

kasteel Neubourg (nieuwe burcht) is in aanleg 14e 
eeuws, maar is in de huidige vorm grotendeels 17e  
en 18e eeuws. De toren stamt uit 1640).  
 

Negeer voor  hoofdingang van het kasteel zijweg 
links omhoog en loop RD (wit/zwart) door de 
prachtige brede beukenlaan.  
 

5. Let op! Waar u rechts het begin van een vijver 
en 2 zitbanken ziet, gaat u R over het paadje. Aan 
de vijver gaat u R (zwart) en loop langs de mooie 
vijver met de 18 fonteinen. Even verder bij de 
volgende twee zitbanken buigt het pad naar links. 
Neem dan het eerste asfaltpad R (wit/zwart) 
richting Pannekoeken Molen Na de brug gaat u L 
over de parkeerplaats. Ga door de poort of het 
naastgelegen draaihekje en ga dan aan de 
klinkerweg L.  
 

(Rechts ziet u hier het waterrad van de Neubourg 
molen. De oorspronkelijke Neubourg molen deed van 
1712 tot 1851 dienst als watermolen t.b.v. van een 
hier gevestigde papierfabriek. Deze werd afgebroken 
en in de plaats kwam een graanmolen (1853), ook 
wel Molen van Roex genoemd. De molen wordt 
tegenwoordig als pannenkoekenhuis geëxploiteerd, 
het meel hiervoor wordt in de molen zelf gemalen. De 
molen is dan ook nog regelmatig in bedrijf).  
 

Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R 
(Burgemeester Teheuxweg). Aan de kruising bij 
wegkruis gaat u L (Tramweg).  Aan de 4-sprong 
bij volgend wegkruis loopt u RD (Schoolstraat) en 
u komt weer bij de parkeerplaats. (Om terug te 
lopen naar Chaletpark Aurora, de sponsor van 
deze wandeling, volgt u de tekst bovenaan). 

 
In Gulpen zijn voldoende horecagelegenheden, 
waar u nog iets kunt nuttigen. O.a. herberg De 
Zwarte Ruiter, de Imperator, grandcafé Neubourg, 
taverne de Leeuw van Vlaanderen (bij de kerk), 
allemaal sponsors van de website Wandelgids 
Zuid Limburg.   

 

 

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.   

 

 


