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8  Na ca. 150m. (voorbij het bungalowpark aan uw 
linkerzijde) slaat u een veldweg naar RECHTS in 
(gemarkeerd met een rood paaltje), waarna u na 
ca.150m. op een driesprong weer RECHTSAF slaat, een 
dalende weg langs de bosrand in, welk pad u blijft 
volgen (na enige tijd gemarkeerd met blauwe paaltjes).

9  Op een T-splitsing (bij een picknickplaats) loopt u naar 
LINKS en ca. 20m. verder naar RECHTS een pad in, 
gemarkeerd met groene en rode paaltjes.

1 0  Op de volgende T-splitsing gaat u naar LINKS (naar 
beneden) en op de daarna volgende T-splitsing naar 
RECHTS (= richting Gulpen), waarna u na ca. 200m. 
LINKSAF een onverharde weg inslaat (gemarkeerd met 
groene en blauwe paaltjes), waarna u een bruggetje 
overgaat over de Gulp.

11  Na weer een tourniquet steekt u het weiland schuin 
naar rechts over en gaat u na het tourniquet naar 
RECHTS, waarna u rechts Kasteel Neuburg ziet en 
geheel passeert, waarna u  SCHUIN LINKS een eikenlaan 
inloopt, naar de verkeersweg van Maastricht naar 
Gulpen, alwaar u deze RECHTSAF gaat volgen, door het 
dorp Gulpen heen, terug naar het Hotel Gulpenerland.

Hotel-Restaurant Gulpenerland
Oude Rijksweg 20, 6271 AA Gulpen

T. 043 - 450 3988
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Route van 10 kilometer fantastisch groen met onderweg 
mooie vergezichten.
In het voorjaar zijn vooral de wilde orchideeën een 
fantastische  ervaring.

1  Vanuit het hotel gaat u naar RECHTS naar de fabriek 
naast het hotel, die u aan de linkerkant via een zgn. 
tourniquet - passeert

2  U loopt dan om de fabriek heen en gaat de trap op 
naar de Akerstraat, die u oversteekt, zodat  de klim 
naar boven kan worden vervolgd, waarbij u weer een 
asfaltweg kruist en via nog een tourniquet boven op de 
Gulpenerberg komt.

3  U gaat dan langs het Mariabeeld en neemt de asfaltweg 
in het verlengde ervan, waarbij u op de eerste kruising 
aan de rechterkant het Restaurant GulpenerBerg ziet 
liggen (iets lager).

4  U vervolgt de asfaltweg bovenlangs het restaurant en 
u passeert direct daarna de restanten van de vroegere 
uitspanning Panorama met de speeltuin, waarvan u de 
speeltoestellen tussen de struiken nog kunt ontwaren. 
U komt dan in Berghem, waar u de asfaltweg blijft 
volgen.

5  Na camping Gulpenerberg gaat u LINKSAF de 
Verlorenkostweg in, waarna u, nadat u de hoeve 
“Gerardushoeve” bent gepasseerd, bij de slagboom 
rechts aanhoudt.

6  Na ruim 1 km. lopen gaat u ( u houdt dan op de bij A 
genoemde Y splitsing links aan) - na het passeren van 
een ijzeren slagboom - naar RECHTS, waarna  u - na het 
passeren van een golfterrein - LINKSAF een voetpad 
ingaat, gemarkeerd met een blauw paaltje, dat even 
verder achter een woning om naar RECHTS draait, 
waarna u vrijwel direct weer naar LINKS het weiland 
ingaat via een tourniquet.

7  In het weiland volgt u de afrastering, waarna u - na 
het laatste weiland - via enkele klaphekjes uitkomt bij 
de boerderij “Landsraderhof”, waar u rechts omheen 
loopt en dan op de   Y-splitsing (met midden op een 
wegkruis) naar RECHTS gaat tot na de bocht op een 
T-splitsing (met links een stenen gebouwtje), alwaar u 
LINKSAF slaat.

Gulpen
Lengte: ± 10 km;  ± 2,5 uur, middeLzware wandeLing.

Startpunt: HoteL-reStaurant guLpenerLand.


