De Zwarte Ruiter (Gulpen) – Bie de Tantes (Eys) v.v. - 11 km.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een wandeling van Herberg de Zwarte Ruiter in Gulpen naar “Bie de
Tantes” in Eys. Een wandeling langs de Gulp, door weilanden en via de
gehuchten Cartils en De Piepert. De terugweg gaat eerst naar de top van
de Kruisberg en dan over vele prachtige veldwegen en diverse weilanden
naar Cartils, Wittem en Gulpen. De wandeling is ca. 11 kilometer lang.
Herberg de Zwarte Ruiter, Markt 4 Gulpen. tel. 043-4504635. www.dezwarteruiter.com
Herberg Bie de Tantes, Wittemerweg 29 Eys. tel. 043-4553920. www.bie-de-tantes.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Startpunt De Zwarte Ruiter Gulpen
We lopen, als we de herberg de Zwarte Ruiter
uitkomen, recht voor ons uit, dus rechts van het
VVV-gebouw, de Looierstraat in. We aan de
rechterkant langs de winkels. Links van ons
stroomt de Gulp. We steken een weg over en
volgen steeds rechtdoor de weg en het voetpad
langs de Gulp. We gaan over een bruggetje met
draaihekje en lopen verder door de weilanden.
Na de gedichtenkolom ”TWEE PAARDEN”
van Remco Ekkers, gaan we weer over een
bruggetje en komen uit op de rijksweg WijlreWittem. Deze steken we over Cartils 0,4 km,
Eys 2,3 km) en lopen verder richting Cartils,
langs de Eyserbeek. We gaan met de gele route
naar links door een draaihekje de weilanden in.
We blijven dit pad dicht langs de afrastering
volgen. Aan het einde hiervan gaan we naar
links naar beneden naar de Gulp. We gaan over
een bruggetje met 2 draaihekjes en meteen daarna naar rechts, blauwe route. We blijven dit pad
ca. 600 meter volgen tot bij een spoorwegtunnel,
eerst door een bosje en na een draaihekje door
de weilanden en langs de Gulp. We gaan onder
de tunnel door en lopen over een bruggetje naar
rechts, zwarte route. We blijven rechtdoor de
blauwe route volgen totdat aan het eind komen
van het waterwingebied Roodborn. We gaan via
een draaihekje (naast een groter hek) naar
rechts. We komen in het gehucht de Piepert en
gaan met de blauwe route naar rechts, richting
kerktoren. We lopen rechtdoor, ook bij de 4sprong met kruis op de hoek, het dorp Eys in en
aan het einde van deze weg op de T-splitsing
gaan we rechtsaf (rode en zwarte route). Op de
volgende T-splitsing naar links en na een tiental

meters zijn we bij onze pauzeplaats, de gezellige
herberg Bie de Tantes. Hier kunnen we heerlijk
nagenieten van deze pittige en ook bijzonder
mooie wandeling,

Startpunt Herberg Bie de Tantes
Met de rug naar de herberg steken we via het
zebrapad de straat over, gaan aan de overkant
naar links en dan meteen rechtsaf, de ”Wezelderweg” in. We gaan met de bocht mee naar
links. Na huisnummer 24 gaan we rechts, de
”Zwarte Brugweg” omhoog. Bij de 3-sprong
(Taan-del) rechtdoor lopen. We verlaten Eys en
gaan over de spoorbrug en houden links aan. We
volgen het smalle verharde weggetje geruime
tijd omhoog. Bij de 5-sprong (met kruisbeeld:
”Eert Den Schepper”) gaan we naar rechts, rode
en geelrode route (Eyserlinde 1,6 km, Cartils 2,5
km). Dit grindpad, dat later asfalt wordt lopen
we helemaal tot aan het eind. We komen aan de
doorgaande weg Wit-tem-Eys, steken rechtdoor
over, lopen over de parkeerplaats, met rechts
een herinneringsmonument en links een picknickplaats. Aan het einde van de parkeerplaats
nemen we de veldweg die iets naar links afbuigt.
Bij slecht weer en veel modder kunnen we ook
vóór de parkeerplaats bij de 4-sprong het voetpad naar links nemen (rechts naast de rijweg,
Wittem 1,0 km). En dit voetpad volgen tot in
Wittem en daar de beschrijving vervolgen).We
passeren een gedenksteen van 4 Canadese soldaten, die hier in Cartils op 28-4-1944 sneuvelden.
Na ca. 250 meter, voordat de veldweg naar
rechts draait, gaan we bij een 3-sprong met een

bordje ”voetpad” naar links (zwarte route). We
volgen dit graspad tussen de akkers door. Het
buigt eerst naar rechts en vervolgens weer naar
links en komt uit op de Wittemerweg. We slaan
hier rechtsaf. We komen uit op de Wittemer Allee, steken schuin naar rechts over, gaan over de
parkeerplaats in de richting van het witte gebouw. Vóór het gebouw gaan we links langs de
slagboom het lindelaantje in (zwarte route). Aan
het eind hiervan komen we uit op de verkeersweg Gulpen-Vaals, lopen naar de overkant en
gaan naar rechts over het fietspad. Over de
Geulbrug en direct daarna door een klaphekje en
een draaihekje de weilanden in. We lopen in de
richting van de boerderij. Na 2 draaihekjes lopen
we rechts langs het gebouw ”Hoeve de Bek” en
op de T-splitsing gaan we de 1e weg rechts
(Oude Akerweg, groene en zwarte route). We
volgen deze weg tot bij het plaatsnaambord
”Gulpen” en bord: 30 Zone en gaan hier naar
links door een klaphekje een stijgend voetpad in
(gele, zwarte en geelrode route). We lopen het
trappenpad omhoog en houden bij een volgende
trap rechts aan. We blijven dit voetpad volgen,
negeren en komen via een klaphekje uit op een
asfaltweg. Op de asfaltweg gaan we naar rechts.
We passeren een grote picknickplaats. Vóórdat
deze weg naar rechts buigt zien we rechts een
parkeerplaatsje, tegenover een trappenpad naar
links. We lopen deze parkeerplaats op en houden links aan (geelrode, groene, zwarte, blauwe
en bruine route). We lopen nu de trappenpartij
naar beneden en komen uit op een asfaltweg.
Hier rechts aanhouden en op de T-splitsing de
weg oversteken. 10 Meter naar rechts en vervolgens de stenen trappen af. We staan nu voor de
waterspuwende kikker en een vijvertje. We lopen langs de waterpartijen richting het stenen
”druppelbeeld” en komen uit op de rijksweg.
We steken deze weg over lopen rechtdoor de
Marktstraat in, houden links aan en zien voor
ons op het plein het terras en restaurant herberg
de Zwarte Ruiter, waar we kunnen pauzeren.
Hier kunnen we heerlijk nagenieten van deze
pittige en ook bijzonder mooie wandeling,
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