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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u langs de Gulp naar kasteel Cartils. Dan 
loopt u omhoog naar het Eyserbos, waar u bij een schitterend uitzichtpunt komt. U daalt af door de velden 
naar de buurtschap De Piepert en dan loopt u even door het mooie Eyserbeekdal. De terugweg gaat via 
leuke paadjes naar Cartils en via een leuk pad loopt u omhoog naar de Gulperberg waar u  prachtig 
panorama heeft. Dan loopt u omlaag naar het restaurant met mooi terras.  Na 5 km passeert u een mooie 
picknickplek.  U kunt ook alleen het rondje van 3 km lopen.  
 

Startpunt: Hotel – Restaurant Les Jumeaux, Prinses Ireneweg 20, Gulpen. 
(In de straat zijn gratis parkeerplaatsen. Als deze bezet zijn parkeer dan gratis op de grote parkeerplaats aan de 
Schoolstraat/Prins Willem Alexanderplein). 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,26 km  2.30 uur  113 m  194 m 

 
 

755. GULPEN 9,3 km – 3 km 
 

1.  Met uw rug naar het hotel gaat u L.  Aan de 3-
sprong bij fontein bestaande uit vissen en 
waterspuwende vroedmeesterpad gaat u L 
(Deken Schneidersstraat) de kasseienweg omlaag 
langs het bloemperk. Negeer zijweg links en loop 
RD langs het kunstwerk “Smeltkroes van de 
evolutie”. Steek bij verkeerslichten de 
doorgaande weg (Rijksweg) over en loop RD 
(Marktstraat) de klinkerweg/voetgangerszone 
omlaag. Voor de waterval en bij het kunstwerk 
“twee stromen” bij het riviertje de Gulp gaat u L 
langs de ronde grote zitbank. Meteen daarna aan 
de doorgaande weg gaat u R (Dorpsstraat).  
Meteen daarna aan de 4-sprong, met links de 
Markt waarop het kunstwerk “Driekop” staat, gaat 
u R (Looierstraat).  
 

(Het beeld symboliseert de drie gezichten van de 
Limburger: het vrome, het vrolijke en het ietwat 
arrogante).  
 

Meteen daarna gaat u over de 
klinkerweg/voetgangerszone lopen met links de 
22 km lange Gulp, een zijbeek van de Geul. 
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 gaat u RD. Waar de asfaltweg bij brug 
naar rechts buigt, gaat u bij verbodsbord RD  
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, het snelst stromend riviertje van 
Nederland. 
 

(Hier stroomt links de Eyserbeek in de Geul).  
 

 

(Degene die  3 km loopt, gaat hier voor de brug en 
gedichtsteen R over het grindpad  met links de Geul. 
Ga nu verder bij **** in punt 5).. 
 

2. Loop nu verder RD met links van u de 
Eyserbeek, die in Bocholtz ontspringt. Voor de 
doorgaande weg gaat u L (groen/geel) over de 
houten brug en volg het voetpad langs deze weg 
richting Wylre. Bij huisnr. 10 passeert u kasteel 

Cartils. Waarvan de oudst bekende vermelding 
dateert van 1257. (Het oudste deel van het kasteel 
(de achterzijde) dateert van 1475). 100 m verder 
gaat u R de brede grindweg omhoog.  Aan de 3-
sprong bij gasontvangstation Wijlre gaat u RD de 
veldweg omhoog, die u geruime tijd RD volgt.   
(Voor u ziet u de 94 m hoge tv-toren in het Eyserbos 
waar u straks door loopt). Via brug steekt u de 
spoorlijn van het Miljoenenlijntje over en volgt u 
verder de veldweg omhoog.  
 

(De Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) 
exploiteert op deze spoorlijn tussen Kerkrade en 
Valkenburg een toeristische stoomtreindienst. Het 
station Simpelveld is het kloppend hart van de ZLSM 
en tevens opstapplaats van het Miljoenenlijntje. Een 
ritje met de stoomtrein naar Wijlre en een prachtige 
wandeling terug kan met wandeling no.185).  
 

Let op! Boven waar rechts het bos begint, gaat u 
meteen scherp R het brede pad (ingang naar 
weiland) omhoog.  
 

(Als u hier 30 m RD loopt, dan komt u bij een zitbank. 
Een mooie uitpufplek met mooi uitzicht).  
 

Ga dan meteen L het bospaadje omhoog. Negeer 
kleine zijpaadjes en volg het kronkelende pad. 
Aan de ruime 3-sprong gaat u L (wit-rood) het 
brede bospad omhoog.  Neem nu het eerste 
bospad R omhoog. Aan de kruising gaat u RD 
(blauw) over het brede pad.   
 

3.  Aan de T-splitsing gaat u R (rood/groen).  Aan 
de 3-sprong gaat u R (blauw/rood/groen) omlaag.   
 

(Een eindje verder passeert u een oriëntatiebord en 
zitbank. Dit is één van de mooiste plekjes in Zuid 
Limburg, een prima pauzeplek. Hier heeft u bij helder 
prachtig uitzicht o.a. op de hooggelegen St. Martinus 
kerk  in Vijlen,  de 133 hoge tv-toren in het Aachener 
Wald, de twee uitzichttorens op het Drielandenpunt in 
Vaals. De windturbines, genaamd EuroWindPark 
Aachen, staan nabij het Duitse plaatsje Vetschau (bij 
Bocholtz)). Beneden ziet u de St. Agatha kerk (1734) 
in Eys).  
 

Aan de 4-sprong gaat u L het bospad steil 
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u R.  Het 
pad buigt even verder links verder omlaag.  U 
verlaat het bos en in het weiland loopt u aan de 4-
sprong van graspaden RD omlaag met links 
struikgewas.  

http://www.hotellesjumeaux.nl/
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Even verder gaat u voorzichtig het trappenpad 
omlaag en volgt u het pad verder RD omlaag 
langs de bosrand. Aan het einde van het grote 
grasveld buigt het pad links het bos in. Beneden 
aan de asfaltweg het buurtschap Piepert gaat u L 
de asfaltweg (even) omhoog. Bij 2 houten hekken 
gaat u R (rood) via het draaihekje het weiland in 
Volg het pad met links een bosstrook en de 
shorttrack golfbaan Eys-Wittem.   
 

(Voor u ziet de witte woning van het voormalig 
treinstation Eys-Wittem, dat een belangrijke 
halteplaats was voor de bedevaartsplaats Wittem).  
 

Via bruggetje steekt u de Eyserbeek over en volgt 
u het graspad omhoog. Via volgend draaihekje 
loopt u het bos in en volgt u het bospad RD.  Aan 
de 3-sprong gaat u L (rood) omhoog en even 
verder loopt u RD door het spoorwegviaduct van 
het Miljoenenlijntje. (Voor het viaduct ziet u links 
een waterpomp, die hier in het waterwingebied 
Roodborn staat). 
 

4.  Steek de veldweg over en loop RD het graspad 
langs de doornheg omhoog. (In de zomer kan het 
gras hier soms hoog staan). Bijna boven buigt het 
pad naar links en blijft u de heg volgen. (Links 
heeft u mooi uitzicht over het dal van de Eyserbeek). 
Boven aan de Y-splitsing gaat u R langs de 
afrastering met rechts van u een akker. (U verlaat 
hier dus de haag).  Aan de grind- veldweg gaat u R 
omlaag.  
 

(Als u hier 30 m naar L gaat, dan komt u bij het 4,5 m 
hoge verzetsmonument op de Eyserlinde. Daar staat 
ook een oriëntatiebord en enkele picknickbanken, 
een prima pauzeplek met prachtig uitzicht over het 
vijfsteren landschap Zuid-Limburg).  
 

Volg geruime tijd deze dalende veldweg.  
 

(Een eind verder passeert u het monument van de 
Canadian Airforce. Zie infobordje). 
 

Negeer beneden bij zitbank zijpad links.  (Links 
ziet u het torentje van het Redemptoristen klooster in 
Wittem).  De veldweg wordt in de buurtschap 
Cartils een asfaltweg.   
 

(Bij het eerste huis rechts (no.1) passeert u een oude 
grenssteen). 
 

Aan de  3-sprong bij wegwijzer gaat u L (zwart) de 
smalle asfaltweg omlaag. Bij huisnr. 2 verlaat u 
weer het buurtschap. Let op! Na 200 m gaat u 
tegenover breed ijzeren hek en draaihekje L door 
het draaihekje en volgt u het pad over de 
grasdijk.  
 

5.  Aan het eind bij ijzeren hek gaat u door het 
draaihekje steekt u de molentak van de 
Selzerbeek over. (Wittemer Molen (1836)). Steek de 
doorgaande weg over en ga dan R het 
trappenpad omlaag en volg het pad parallel aan 
de rechts gelegen weg Via bruggetje steekt u 
weer de molentak van de Selzerbeek over, die 
hier vlakbij in de Eyserbeek stroomt. Meteen 
daarna aan de T-splitsing bij 2 zitbanken en 

wegwijzer gaat u L (groen/zwart) over het pad 
richting Gulpen met rechts de Eyserbeek. (Hier 
heeft u eerder gelopen).  Steek de brug over en ga 
meteen L over het grindpad met links van u de 
Geul. **** Aan de asfaltweg in Gulpen gaat u L. 
Waar de weg naar rechts buigt, negeert u zijweg 
links (Geulweg). De weg buigt weer naar rechts. 
Bij huisnr. 37 gaat u L en steek via de 
oversteekplaats de voorrangsweg over. Ga dan L 
en meteen daarna gaat u R over de 
eenrichtingsweg. (Loop rechts van de weg over het 
pad). U passeert het zorgcentrum Klein Gulpen. 
Voorbij hotel Gulpenerland gaat u R en ga dan 
meteen L over de parkeerplaats. Loop links van 
het gebouw van de ambulancepost over 
klinkerpad dat een onverhard pad wordt en loop 
dan het lange en korte trappenpad door het bos 
omhoog.  
 

6. Steek boven bij picknickbank en wegkruis de 
asfaltweg over, ga door het klaphek (geel-rood) 
en loop dan via het trappenpad het pad door het 
weiland omhoog.  
 

(Bijna boven  heeft u voor u mooi zicht op Wijlre met 
o.a. de Brand bierbrouwerij, de oudste brouwerij van 
Nederland (1340)).  
 

Ga boven door het volgende klaphek, steek 
schuin rechts de asfaltweg over, ga door het 
klaphek (geel/zwart) en loop via het trappenpad 
de grashelling omhoog. Boven gaat u door het 
volgende klaphek en steek bij oriëntatiebord RD 
het grasveld over.   
 

(Hier boven op de Gulperberg staan meerdere 
zitbanken en heeft u schitterend uitzicht over het vijf 
sterren landschap Zuid-Limburg).  
 

Aan de smalle asfaltweg gaat u R. U passeert het 
grote Maria monument.  
 

(Het in 1935 geplaatste 3 m hoge Mariabeeld staat 
op een 13 m hoge sokkel. De sokkel is aan vier 
zijden versierd 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. Hier staan ook weer 
verschillende zitbanken).  
 

Meteen daarna, waar de asfaltweg naar links 
buigt, gaat u  R (blauw) en ga bij oriëntatiebord 
via het klaphek het grasveld omlaag. Beneden 
aan de asfaltweg gaat u L (blauw). Tegenover 
trappenpad gaat u bij picknickplaats met 
zitbanken R (groen/blauw/zwart/bruin) en loop 
even verder via  twee trappenpaden omlaag. 
Beneden aan de asfaltweg gaat u R verder 
omlaag. Steek beneden de weg over en loop links 
de trap of pad omlaag. Beneden bij de fontein 
bestaande uit vissen en waterspuwende 
vroedmeesterpad gaat u L  en u komt weer bij het 
restaurant, de sponsor van deze wandeling,  waar 
u welkom bent voor een hapje en drankje. Tip! 
Sluit deze wandeling af met een heerlijk etentje. U 
zult er geen spijt van hebben.  

 

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. 


