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1 5  Steek bij de verkeerslichten de Rijksweg over en ga 
even RECHTDOOR tussen de terrassen door. 

1 6  Neem de eerste weg RECHTSAF (Looierstraat). Blijf 
rechts van de Gulp lopen.  

1 7  Bij 2 kruispunten RECHTDOOR de Gulp volgen door de 
Burggraverweg.  

18  Aan het einde bij de brug RECHTDOOR het voetpad in 
langs de Gulp (groen/zwart).  

1 9  Bij een bruggetje, waar de Gulp in de Geul stroomt, 
RECHTDOOR het pad door het weiland volgen.  

2 0  Steek de Geul over en verder RECHTDOOR door het 
weiland.  

2 1  Vlak voor de verkeersweg LINKSAF over de houten brug 
en volg het voetpad langs de weg.  

2 2  U passeert de ingang van kasteel Cartils en 100m 
verder RECHTSAF de veldweg in.  

2 3  Aan de 3-sprong RECHTDOOR.  Volg nu geruime tijd 
deze mooi holle weg richting het Eyserbos. Via de 
spoorbrug passeert u het miljoenenlijntje en blijft u de 
holle weg omhoog volgen.  

2 4  Zodra u rechts een draaihekje ziet, gaat u RECHTSAF 
het natuurgebied de Piepert binnen.

2 5  Volg het graspad bovenlangs de helling en onderlangs 
de bosrand.  Hier heeft u schitterend uitzicht.  Loop 
door tot dat u dwars over het weiland een dunne 
bomenrij ziet. 

2 6  Ga net hiervoor RECHTS omlaag.  

2 7  Loop voorzichtig de houten trap omlaag en volg het 
graspad omlaag.  

2 8  U duikt even het bos in en beneden komt u bij een paar 
huizen. 

2 9  Hier RECHTAF over de asfaltweg (blauw).  

3 0  Bij een ijzeren poort komt u aan een zitbank, een prima 
pauzeplekje. 

Deze wandeling begint met een pittige klim naar de 
Gulperberg, vanwaar u een schitterend uitzicht heeft.  Dan 
over een mooie holle weg richting Eyserbos.  De terugweg 
gaat door het mooie natuurgebied van De Piepert en langs 
de Eyserbeek. 

1  Met uw rug naar het restaurant steekt u de weg over 
en dan schuin rechts de parkeerplaats over richting het 
witte huis en ga RECHTDOOR de bomenlaan in langs de 
slagboom.  

2  Steek de verkeersweg over en ga RECHTSAF over het 
fietspad.  

3  Ca. 20m voorbij de brug over de Gulp LINKSAF door een 
klaphek het weiland in.  

4  Steek RECHTDOOR het weiland over.  

5  Via een draaihekje volgt u het tweede weiland omhoog 
richting de boerderij.  

6  Rechts van de boerderij komt u aan de asfaltweg.  

7  Neem hier de tweede weg RECHTS die omhoog loopt 
en beklim rustig de Gulperberg (geel/groen). Hijgend 
bovengekomen kunt u bij een paar zitbanken even op 
adem komen en genieten van het prachtig uitzicht.  

8  Neem nu de tweede weg RECHTS, dus links langs de 
hoge mast (blauw/geel/groen).  

9  Voorbij de mast heeft u bij een zitbank ook een mooi 
uitzicht.  De weg buigt naar links en u paseert het 
Mariabeeld. 

1 0  Waar de weg weer naar links buigt, RECHTDOOR over 
het gras en RECHTDOOR het graspad omlaag (blauw).  

11  Aan de asfaltweg LINKSAF.Kort daarna heeft u rechts 
prachtig uitzicht op Gulpen. 

1 2  Iets verder RECHTSAF een klein parkeerplaatsje op met 
enkele zitbanken en neem de trap omlaag.  

1 3  Beneden RECHTSAF de asfaltweg omlaag.  

1 4  Aan de T-splitsing even LINKSAF en na 10m RECHTSAF 
de trap omlaag naar het kikkermonument.  Hier 
tegenover de weg in langs de bloemenperken.  
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3 8  Aan de 3-sprong met 3 bomen in het midden LINKSAF 
de asfaltweg in (zwart/rood).  Dit wordt een veldweg.  
Links in de verte ziet u de bosrand van het Eyserbos 
waar u eerder gelopen heeft.  Nu opletten!  U passeer 
aan uw rechterzijde een open stuk akker.  

3 9  Ca. 50m verder, net voordat rechts de bomen beginnen, 
RECHTSAF het modderige voetpad in tussen de akkers 
door.  Het pad maakt een haakse bocht naar rechts en 
naar links.  

4 0  Dan kaarsrecht naar de verkeersweg. Hier RECHTSAF 
terug naar Wittem.
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3 1  Hier LINKSAF door het draaihekje.  

3 2  Volg het onverharde pad door de mooie natuur tot aan 
het houten bruggetje bij de Eyserbeek.

3 3  Hier LINKSAF door de spoortunnel onder het spoor 
door.  

3 4  Ga door een draaihekje en volg het graspad door het 
weiland.  Aan de linkerkant kronkelt de Eyserbeek.  Dan 
duikt u via een draaihekje het bos in.  

3 5  Volg het bospad en dan LINKSAF via het betonnen 
bruggetje de Eyserbeek over.  

3 6  Loop het weiland omhoog (modderig).  Boven pikt u 
via een draaihekje het smalle voetpad op tussen 2 
afrasteringen door.  

3 7  Bij de veldweg RECHTSAF (geel/rood). 


