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Deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling begint met een klim naar de Gulperberg waar u  mooi 
uitzicht heeft. Via leuke paadjes daalt u af en dan loopt u omhoog naar de rand van het Dunnebos met weer  
mooi panorama.  Dan loopt u door velden naar Wahwiller waar een café ligt om te pauzeren. De terugweg 
gaat langs mooie wijngaarden en langs akkers naar de rand van Eys. Hier gaat u door 2 tunnels en door het 
mooie waterwingebied Roodborn. Via de buurtschap Cartils loopt u door o.a. weilanden terug naar De 
Zwarte Ruiter met mooi terras.   
 

Startpunt: Herberg De Zwarte Ruiter,  Markt 4  Gulpen. 
Parkeer gratis op de grote parkeerplaats aan de Schoolstraat/Prins Willem Alexanderplein. Loop op de 
parkeerplaats naar het grote kunstwerk dat aan de rand van de parkeerplaats nabij de Gulp staat.  Steek via de 
oversteekplaats de doorgaande weg over. Loop dan RD via de Marktstraat naar de links gelegen Markt. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,01 km  2.40 uur  70 m  169 m 

 
 

790. GULPEN 11 km   
 

Start parkeerplaats aan de Schoolstraat/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 het bloemenperk. Ga dan 
verder bij **** in punt 1. 
 

1.  Met de rug naar de ingang van het café gaat u 
R. Steek na 25 m de doorgaande weg (Markt) over 
en loop bij grote zitbank rond linde (zie 
infobordje), kunstwerk “twee stromen” en 
waterval over de klinkerweg. Steek via 
oversteekplaats de voorrangsweg over en loop 
RD (/Deken Schneiderstraat) over de 
kasseienweg langs het grote kunstwerk 
“Smeltkroes van de evolutie” met rechts het 
Willem Alexanderplein. Even loopt u RD langs de 
waterpomp en het mooie bloemenperk. **** Ga 
links van de fontein, bestaande uit vissen en 
(meestal) waterspuwende vroedmeesterpad, de  
trap omhoog. Boven  gaat u RD  (Dr. L. 
Pinckersweg) de steile asfaltweg omhoog richting 
Gulperberg.  Na 50 m  gaat u bij zitbank L (geel-
rood) het trappenpad omhoog. Even verder loopt 
u het tweede (korte) trappenpad omhoog.  (Boven 
aan deze trap staan twee zitbanken). Meteen daarna 
gaat u aan de asfaltweg L omhoog).  
 

(U loopt dus niet het volgende trappenpad omhoog 
en u verlaat geel-rood).  
 

150 m verder gaat u R via klaphek het steile 
graspad omhoog richting groot Mariabeeld. 
Boven op de Gulperberg gaat u na klaphek bij 
oriëntatiebord en het 3 m hoge Mariabeeld (1935), 
dat op een 13 m hoge sokkel staat, L over het 
gras met links afrastering.   
 

(De sokkel is aan vier zijden versierd met mozaïeken  
en de namen van de parochies die toen hoorde tot 
het dekenaat Gulpen. Zie infobordjes bij ingang naar 
Mariabeeld. 
 

Hier boven op de Gulperberg staan meerdere 
zitbanken en picknickbanken en heeft u schitterend 

uitzicht over het 5-sterren landschap Zuid-Limburg, 
wie sjoen os Limburg is…) .  
 

2. Ruim 50 m verder bij volgend oriëntatiebord,  
klaphek en zit- en picknickbanken gaat u L (geel-
rood) door het klaphek en loop het 
weiland/grasland RD omlaag over. Steek beneden 
schuin rechts de asfaltweg over, ga door het 
klaphek en volg het dalende pad (geel-rood) 
langs de helling. Beneden bij wegkruis gaat u R 
(geel-rood) de holle smalle asfaltweg omlaag. 
Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD. Negeer meteen tegenover de mooi 
gerestaureerde Hoeve De Bek (nr. 139) met de  
mooie met leisteen bedekte dakkapelletjes smalle 
asfaltweg rechts.  
 

(Hoeve de Bek (Oude Akerweg 139) stamt uit 1663 
en was tot 1825  het poststation halverwege de oude 
hoofdweg Maastricht-Aken).  
 

Vlak daarna aan de Y-splitsing bij wegkruis en 
zitbank gaat u R (Hommerigerweg) omhoog. Na 
100 m gaat u bij verbodsbord R (geel) over het 
(gras)pad dat even verder steil (even) links 
omhoog buigt.  (Boven bij zitbank heeft u mooi 
uitzicht over het droogdal).  Net vóór aan de 
linkerzijde het bos begint gaat u bij bordje van 
Staatsbosbeheer L het smalle (even) steil paadje 
omhoog en loop RD langs de bosrand omhoog. 
Negeer bospad rechts.  Boven aan de T-splitsing 
bij zitbank ter nagedachtenis van Hub Loozen en 
infobord Groene Hotspot nr. 7 gaat u L het pad 
door het weiland omlaag.   
 

Hier heeft u bij helder formidabel uitzicht. Rechts ziet 
u de hooggelegen St. Martinuskerk (1860-1862) in 
Vijlen. Rechts ziet u ook de twee uitzichttorens de 
Wilhelmina- en Boudewijntoren op het 
Drielandenpunt in Vaals en de 133 m hoge tv-toren in 
het Aachener Wald.   
 

Schuin rechts beneden ziet u het ommuurde klooster 
Mariëndaal in Partij. Voor u beneden ziet u het 
Redemptoristenklooster in Wittem. Boven voor u ziet 
de 94 m hoge tv-mast in het Eyserbos  
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Boven ziet u ook het Toscaans landschap met 
populieren bij Eys. Schuin links ziet u de 
Gertrudiskerk in Wijlre). 
 

3.  Beneden aan de smalle asfaltweg gaat u R.  
Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u bij 
verbodsborden L de betonplatenweg omlaag.  
Beneden steekt u de Geul over. Aan de rand van 
Partij gaat u aan de 3-sprong bij muurkruis R 
(rood) en u passeert de sportvelden van V.V. 
Partij.  De asfaltweg wordt een veldweg.  
 

(Links ziet u het ommuurde nonnen slotklooster 
Mariëndaal (klooster Redemptoristinnen) daterend uit 
1851).  
 

Negeer bij zitbank graspad rechts. Vlak daarna 
aan de 3-sprong gaat u L (zwart) de veldweg 
omhoog. Steek bij stenen wegkruis (1981) de 
doorgaande weg over en loop RD (zwart) over de 
veldweg. Aan de 3-sprong gaat u R (zwart). Aan 
de 3-sprong bij regenwaterbuffer Gulkoelerweg 
gaat u L. (U verlaat hier zwart). Aan de asfaltweg 
bij houtzagerij loopt u RD. Aan de voorrangsweg 
gaat u L over het fietspad omlaag. Steek bij 
zijweg links via de oversteekplaats de 
voorrangsweg over en loop bij boomkruis over de 
eenrichtingsweg.  Aan de 3-sprong in Wahlwiller 
bij mooi vakwerkhuis (1800) en voormalige hoeve 
(1780), met in de zijgevel een muurnis met 
Mariabeeld, gaat u L (Bornbergerweg) over de 
doodlopende weg en u passeert een infobord.  
 

(Als u hier 200 m RD loopt, dan komt u bij Gasterij A 
Gen Kirk, een leuke pauzeplek. Geopend di. t/m zo. 
vanaf 11.00 uur).  
 

De asfaltweg wordt een veldweg. U steekt een 
veerooster en het beekje de Selzerbeek over. 
Meteen daarna, waar de weg naar links buigt, 
gaat u R (Route des Vins) bij infobord via houten 
klaphek  (Wiengetske). het pad omhoog.  Voorbij 
zitbank wordt het pad bij de ingang van wijngaard 
Hubertus een stijgende veldweg. Even verder 
gaat u aan de 3-sprong  bij bord “Route de Vins” 
L over het brede graspad en  een eindje verder 
passeert u links de Wittemmer wijngaard.   
 

(In de wijngaard staat een torenvalken broed- en 
overnachtingkast op paal. De valk haalt de kleine 
muisjes uit de wijngaard). 
 

Aan het holle pad, waar een kastje met het 
doodsprentje van Matty Rijcken staat,  gaat u R 
het holle pad, dat even verder een stijgend 
graspad wordt, omhoog 
 

(Als u hier de trap omhoog loopt, dan komt u bij het 
ongevalskruis van Matty. Hier staat ook een zitbank 
met mooi uitzicht  Hij verongelukte hier op 15 jarige 
leeftijd op deze akker toen de tractor waarop hij reed 
kantelde en hij tussen de tractor en de 
aanhangwagen, volgeladen met bieten, terecht 
kwam).  
 

Na 300 m buigt boven het pad haaks naar links 
tussen de akkers door.  
 

(Hier heeft u weer prachtig uitzicht over het vijfsterren 
landschap Zuid-Limburg. Dit gebied, waar een rij 
Italiaanse populieren staat, wordt door de bekende 
Limburgse weerman Thijs Zeelen geregeld in zijn 
weerpraatje het Toscane van Limburg genoemd).  
 

Aan de smalle asfaltweg gaat u R.  Meteen daarna  
gaat u L (Route des Vins) over het smalle gelegen  
tussen meidoornhagen.  Na 300 m maakt het pad 
twee haakse bochten en wordt bij zitbank en 
veldkruis een dalend  graspad. 
 

(Hier bij zitbank, een genietplekje, heeft u weer 
prachtig uitzicht  o.a. op het St Agathakerkje (1734) 
in Eys).  
 

Beneden in het weiland gaat u L de veldweg 
omlaag met even verder rechts de spoorlijn van 
het toeristische Miljoenenlijntje.   
 

(De vrijwilligers van de Zuid-Limburgse Stoomtrein 
Maatschappij exploiteren deze spoorlijn. Startpunt is 
station Simpelveld. Wandeling 185 is een combinatie 
van stoomtrein en wandelen. Mogelijk ziet u een 
puffende stoomtrein voorbij komen).  
 

5. Steek bij spoorbrug heeft voorzichtig de 
doorgaande weg over en ga L over het trottoir 
omhoog. Meteen daarna voor woning uit 1903  
gaat u R over de veld- grindweg met meteen 
rechts van u het voormalig treinstation Eys-
Wittem (1900-1938) dat een belangrijke 
halteplaats was van het bedevaartsoord Wittem. 
Omlaag lopend gaat u na 300 m bij afsluitboom 
via draaihekje R onder het hoge spoorwegviaduct 
door van het toeristisch Miljoenenlijntje. Meteen 
na het viaduct gaat u L het bos- grindpad omlaag, 
dat bij “gebouwtje” (waterpomp) rechts omlaag 
buigt.  
 

(U loopt hier door het circa 200 hectare grote 
waterwingebied Roodborn).  
 

Negeer zijpaden rechts en via bruggetje steekt u 
beneden de Eyserbeek over. Aan de grindweg 
gaat u L verder door het waterwingebied. Voorbij 
bruggetje loopt u RD door het  50 m lange 
spoorwegviaduct van het Miljoenenlijntje waar 
ook de lager gelegen Eyserbeek doorstroomt.  
 

(Vindt u het middelste gedeelte van het viaduct te 
donker, gebruik dan eventueel het licht van uw gsm).  
 

Bij kaboutertjes (2022) en zitbank gaat u door het 
stegelke en volg het pad door het weiland met 
links de  meanderde Eyserbeek.   
 

(U passeert in het weiland een zitbank, genietplekje, 
die aan de Eyserbeek staat   t. h. a. Jeanne Cas). 
 

Via draaihekje loopt u het bos in en volg RD het 
bospad.  
 

6. Na ruim 200 m steekt u L via  ijzeren  bruggetje 
het Eyserbeekje over en volg het pad RD (wit-
rood) via/langs stegelke omhoog met links 
afrastering 
 

(10 m voorbij het draaihekje kunt u ook R door het 
weiland lopen met rechts afrastering.  
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(U loopt precies richting kerktoren van Gulpen. Links 
ziet u woningen in het gehucht Cartils).  
 

Na 300 m steekt u via draaihekje de asfaltweg over 
en gaat u via klaphek RD over de grasdijk. Ga nu 
verder bij **** in dit punt).  
 

Boven gaat R over de veldweg. Vlak daarna aan 
de 3-sprong in het gehucht Cartils gaat u R de 
smalle asfaltweg omlaag richting Wijlre. Na 300 m 
tegenover breed ijzeren hek/draaihekje gaat u L 
via klaphek over de grasdijk.  ****  Aan het eind bij 
ijzeren hek gaat u door het klaphek en steekt u de 
molentak van de Selzerbeek (Wittemer Molen 
(1836)) over. Steek de doorgaande weg over en 
ga bij brug R omlaag en volg het  pad met rechts 
doorgaande weg/essenlaan.  
 

7. Via bruggetje steekt u weer de molentak van de 
Selzerbeekje over, dat hier even verder in de 
Eyserbeek stroomt. Meteen daarna gaat u bij 2 
zitbanken en wegwijzer L over het grindpad 
richting Gulpen.  
 

(Als u hier aan de voorrangsweg RD over het links 
van de weg gelegen tegelpad loopt, dan heeft u even 

verder mooi zicht op de voorkant van kasteel Cartils 
die uit circa 1880  dateert. De oudst bekende 
vermelding dateert van 1257). 
 

Via bruggetje steekt u de Geul over.  (Hier stroomt 
rechts de Eyserbeek in de Geul). Meteen daarna, 
waar het grindpad naar links buigt, gaat u R/RD 
(wit-rood) over het graspad met rechts de Geul.   
 

(Een eindje verder rechts bij hoge populieren stroomt 
het  riviertje de Gulp in de Geul).  
 

U verlaat via draaihekje het weiland/grasland en 
volg het pad RD met links een meidoornhaag en 
rechts de Gulp/rij knotwilgen. Aan de 4-sprong bij 
brug in Gulpen gaat u RD (Burggraverweg) verder 
langs de Gulp. Aan de 3-sprong RD.  Aan de 4-
sprong bij volgende brug gaat RD over het brede 
klinkerweg met rechts de Gulp.  Negeer zijwegen 
en blijf RD lopen. Aan de 4-sprong aan de Markt 
gaat u RD en loop rechts langs het bronzen 
beeldje van de Limburger met de drie gezichten 
(zie infobord). U komt bij  het sfeervolle eetcafé De 
Zwarte Ruiter, de sponsor van deze wandeling, 
waar u binnen of op het terras de wandeling kunt 
afsluiten met een hapje en drankje.  

 

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.   

 
 

 


