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Deze wandeling met flinke hellingen gaat omhoog tot aan Crapoel, dan door bossen en weilanden naar de 
Gulperberg alwaar u prachtig uitzicht heeft op Gulpen. 
 
Startpunt: Herberg De Zwarte Ruiter,  Markt 4  Gulpen. 
 
Gps afstand: 8300m 
Looptijd: 1.50 
Hoogteverschil: 143m 

 
Wandelen met een Bourgondisch doel  www.kroegjesroutes.nl 
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229. GULPEN 8,3km 
 
 
1. Met uw rug naar de herberg gaat u L en meteen 
weer L (Rosstraat). Negeer zijweg rechts omhoog. 
(Hier passeert u de H. Petruskerk. Deze 
neoromaanse kerk uit 1924 is geheel gebouwd in 
Nivelsteiner zandsteen. Hier staat ook het voormalig 
klooster (voormalig St. Jozef gesticht) uit 1932 dat 
tegenwoordig dienst doet als gemeentehuis). Aan de 
4-sprong aan het Kapelaan Pendersplein bij café 
De Leeuw van Vlaanderen gaat u L. Steek aan het 
einde van deze weg via het 
voetgangersverkeerslicht deze weg over en steek 
via het volgende voetgangersverkeerslicht  de 
voorrangsweg over. Ga nu R over het trottoir 
omhoog langs de voorrangsweg. Ga na 30 m. L 
(wit/zwart) de grindweg in door de prachtige 
brede beukenbomenlaan. Aan de 3-sprong voor 
het kasteel Neubourg RD (wit/zwart) langs de 
kasteelmuur. (U kunt de eerste weg links inlopen om 
het kasteel beter te bekijken. Kasteel Neubourg 

(nieuwe burcht) is in aanleg veertiende-eeuws, maar 
is in de huidige vorm grotendeels zeventiende 
eeuws. De toren stamt uit 1640. Na de restauratie 
krijgt het kasteel o.a. een hotel en kantoren functie). 
 
2. Aan het einde van de kasteelmuur gaat u L via 
een stegelke (draaihekje) het weiland in. Volg het 
pad schuin rechts door het weiland. Loop via het 
bruggetje over het beekje de Gulp. (De circa 22 km 
lange Gulp ontspringt in het gehucht Gulpen nabij het 
Belgische plaatsje Henri-Chapelle en mondt tussen 
Gulpen en het buurtschap Cartils in de Geulle). Loop 
verder RD de beukenlaan. Aan de asfaltweg R. 
(Links ziet u een hoog talud, een overblijfsel van de 
oude trambaan Maastricht-Vaals, die van april 1925 
tot april 1938 operationeel was. De trambaan liep hier 
in het  Gulpdal over een 612 meter lang viaduct). 
Negeer veldweg links. Aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u L (groen/blauw/rood) de veldweg 
omhoog. Negeer pad rechts en loop RD omhoog 
(blauw). (Kijk hier even achterom)   
 
3. Negeer aan de bosrand zijpad rechts. Ga na 
100 m. L het bospad in langs een afsluitboom. 
Aan de 3-sprong van bospaden gaat u L omlaag. 
Het pad loopt iets verder even tussen twee 
weilanden door en gaat dan weer omhoog het 
bos in. Volg nu geruime tijd dit bospad. Aan de 
bosrand buigt het pad naar rechts (blauw/rood). 
(Hier heeft u een prachtig uitzicht op o.a. Gulpen en 

Wijlre). Het pad buigt naar links en wordt een 
veldweg.   
 
4. Aan de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg. 
Let op!  Ga na 40 m. gaat u L (blauw) via een 
draaihekje het weiland in. Volg nu tot bijna 
beneden via draaihekjes de afrastering, eerst 
links later rechts van de afrastering. Bij een 
uitkijkpost buigt het pad naar rechts. Volg nu het 
pad geruime tijd langs de afrastering door het 
langgerekte weiland. Aan het eind gaat u L over 
de smalle asfaltweg. Bij wegkruis wordt de 
asfaltweg  een veldweg. Negeer voetpad rechts 
en loop RD tussen de golfbaan door. (Iets verder 
passeert u het ongevalkruis van de 18 jarige Jozef 
Boers. De golfbaan Golf & Countryclub Wittem is de 
eerst opgerichte golfclub in Limburg (1956)).  
 
5. Let op! Aan het eind van de golfbaan en even 
na het begin van de bosrand gaat u scherp L het 
bospad langs de afsluitboom. Volg geruime tijd 
dit bospad. Aan de T-splitsing gaat u L (blauw). 
Vlak daarna aan de kruising van bospaden RD. 
Aan het eind aan de bosrand buigt het pad naar 
rechts. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L de 
veldweg omlaag. (Hier heeft u weer een mooi 
uitzicht). Negeer zijpad rechts. Bij de 
Gerardushoeve wordt de veldweg een stijgende 
asfaltweg.   
 
6. Negeer zijpad rechts. Boven aan de T-splitsing 
gaat u R over de asfaltweg. (Op de links gelegen 
parkeerplaats van camping Gulperberg Panorama 
heeft u een prachtig uitzicht op o.a. het Gulpdal, 
Gulpen en het torentje van kasteel Neubourg). Neem 
aan het einde van de parkeerplaats en voorbij 
wegkruis L het mooie holle pad omlaag.  
 
7. Beneden aan de T-splitsing R. Tegenover 
huisnr. 27 gaat u L het trappenpad omlaag langs 
de fontein bestaande uit vissen en 
waterspuwende vroedmeesterpad. Loop dan RD 
over de kasseitjes langs het mooie bloemenperk. 
Steek voorbij kunstwerk (Smeltkroes van de 
evolutie) de voorrangsweg RD over. U komt weer 
bij de herberg waar u nog iets kunt eten of 
drinken. (Hier op de Markt staat ook het kunstwerk 

(beeldje)  genaamd de Limburger). 
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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.   

 
 


