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GRATIS

> Vermaak en Vertier
> Lieflijk landschap
> Kunstzinnig Cultureel
> Sjiek Shoppen
> Bijzondere Bezinning
> Sprankelende Streekproducten
> Benen in Beweging

> Inclusief handige plattegrond 



Tot de gemeente Gulpen-Wittem behoren de dorpen 
Epen, Eys, Gulpen, Mechelen, Nijswiller, Partij-Wittem,
Reijmerstok, Slenaken, Wahlwiller, Wijlre.

De gemeente Gulpen-Wittem vormt het kloppend  
hart van het Limburgse heuvellandschap en bestaat 
uit diverse pittoreske dorpjes met elk een eigen sfeer.
Het zeer diverse aanbod aan eet-, drink- en slaap-
mogelijkheden maakt een verblijf in de gemeente tot
een waar genot. Het is er goed toeven, zowel op het
gebied van natuurbeleving, actieve bezigheden, kunst
en cultuur, spiritualiteit als ook culinaire uitstapjes! 
En wilt u het genieten van het schitterende landschap
afwisselen met een bezoekje aan een grote stad?
Bekende steden als Maastricht, Aken en Luik liggen op
een steenworp afstand. Kortom, een aantrekkelijke
vakantiebestemming voor iedereen, van jong tot oud,
bewoner of bezoeker!

Een wandeling of fietstocht is een uitstekende manier om de frisse lucht, de groene omgeving
en de schitterende natuur te ontdekken. Meer daarover onder Benen in Beweging en Lieflijk
Landschap. Dat Gulpen-Wittem ook een zeer inspirerende omgeving is, ziet u bij Kunstzinnig
Cultureel. In Gulpen-Wittem is er bovendien veel spiritueel erfgoed te vinden. Kijk daarvoor
naar het aanbod Bijzondere Bezinning. Gaat u liever winkelen in het levendige centrum van
Gulpen of wilt u een bijzondere attractie bezoeken, check dan Sjiek Shoppen en Vermaak en
Vertier. Het gebied staat natuurlijk ook bekend om zijn bier, wijn en heerlijke streekproducten,
daarom ook een hoofdstuk met Sprankelende Streekproducten.

Van harte welkom in ons ‘natuurlijke’ Gulpen-Wittem!

Bij ieder hoofdstuk staat bij de inleidende tekst een zogenaamde QR-code opgenomen. 
QR codes zijn twee dimensionale barcodes (zwart-witte vierkantjes) die eenvoudig kunnen
worden ingescand met behulp van de camerafunctie van een smartphone. QR staat voor
Quick Response. De QR-code wordt vervolgens binnen enkele seconden omgezet in een 
website die verschijnt op uw smartphone. 
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Plattegrond Gulpen-Wittem

Vermaak en Vertier
Forellenvisvijvers Geulhof 

Mini Golf Gulpen 

Subtropisch Zwemparadijs Mosaqua 

De Pannekoeken Molen 

Schaapskooi Mergelland 

De Miljoenenlijn

Lieflijk Landschap
Volmolen

Natuurspeelplaats Gulperberg 

Sjiek Shoppen
Koopcentrum Gulpen

Regioweekmarkt Gulpen

Limburg Winkel Gulpen 

Bijzondere Bezinning
Kerk Wahwiller 

Museum voor Religieuze kunst 

Klooster Wittem 

Stilteplek Hof van Bommerig 

Sprankelende streekproducten
Brand Bierbrouwerij 

Gulpener Bierhuys 

Wijndomein De Planck 

Bakster 

Benen in Beweging
ROCCA Sport & Adventure 
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Vermaak 
en Vertier
Op zoek naar familiepret en ontspanning? Of juist educatieve diepgang? 
In Gulpen-Wittem bent u aan het juiste adres. En of de weergoden u op 
het moment van uw bezoek nu wel of niet goed gezind zijn, er zijn genoeg
mogelijkheden om uw dag een goede invulling te geven. Voor jong en oud,
binnen of buiten, actief of passief, educatief of onderhoudend: u hoeft zich
geen moment te vervelen.

Naast verschillende attracties heeft Gulpen-Wittem ook een groot en gevarieerd aanbod aan
evenementen. Evenementen met een sportief, cultureel, culinair, educatief en/of muzikaal
karakter. Zowel grootschalig als kleinschalig.

Zoals de Kunstdagen Wittem die jaarlijks in de kloostertuin van Wittem plaatsvinden. 
Een drie weken durend muziek- en kunstfestival met een prachtig gevarieerd aanbod aan
kamermuziekuitvoeringen, (literaire) lezingen en tentoonstellingen van werken van 
beeldende kunstenaars. 

Maar ook de Gulpener Bierfeesten - die traditiegetrouw in augustus plaatsvinden - zijn 
de moeite waard. In 1986 werden de Gulpener Bierfeesten voor de eerste keer gehouden. 
Jaarlijks komen er enkele tienduizenden bezoekers op af. Het evenement kent naast de 
vele muzikale optredens een aantal vaste programmaonderdelen waaronder de kermis, 
het Limburgs Land Leedjes Konkoer en de openlucht brunch op zondag.

Kijk voor het complete evenementenoverzicht op www.gulpen-wittem.nl 
en www.vvvzuidlimburg.nl
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Eperweg 9-11, Mechelen

T. 043-455 2527, I. www.geulhof.nl

De vijvers zijn het gehele jaar geopend en ook af te

huren voor bv. familiedagjes of bedrijfsuitjes. Er wordt

gevist volgens vaste tijden. Alle visbenodigdheden zijn

verkrijgbaar bij de Geulhof. Tevens kunt u terecht voor

verse en gerookte forel uit eigen kwekerij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Forellenvisvijvers Geulhof Mechelen1
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Gulpener Bierfeesten



Molenweg 2a, 6271 JN Gulpen

T. 043-450 3963, I. www.depannekoekenmolen.nl            

Van graankorrel tot pannenkoek.

Zie onze website voor de openingstijden.

> Ambachtelijk molenmeel te koop > Opwekken van

groene stroom > Beslag van eigen gemalen meel 

> Glutenvrije of melkvrije pannenkoeken mogelijk 

> Speelhoek en speelweide. 

De Pannekoeken Molen te Gulpen
Landsraderweg 11, 6271 NT Gulpen, T. 043-450 7400

I. www.mosaqua.nl, E. info@mosaqua.nl

Een 25 mtr bad met golfslagbad. Relaxen in de 

whirlpools of stoomcabine. De wildwaterbaan en

Starglidebaan met lichteffecten. Voor kinderen het 

junglebad en piratenschip, 2 grote buitenbaden: een 

50 m. bad met 2 mega glijbanen en 3 peuterbaden

met speeltoestellen. Sportvelden en speeltuintje.

Terrassen met 2 snackbars. Bij goed of slecht weer, 

Mosaqua een zwembad met sfeer!

Subtropisch Zwemparadijs Mosaqua Gulpen

98 Natuurlijk Gulpen-Wittem
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Kunstdagen Wittem

Landsraderweg 13, 6271 NT Gulpen

T. 043-450 4747, I. www.rocca.nl, E. info@rocca.nl

Mini Golf Gulpen is een recreatieve variant van ècht

golfen waarbij een ludiek parcours gevolgd wordt

langs parken, pleinen en straten van Gulpen. Het ‘Golf

& Road book’ verschaft bovendien interessante infor-

matie over de bezienswaardigheden die je op de route 

passeert. Mini Golf Gulpen kan op eigen gelegenheid

gevolgd worden, het hele jaar door! 

Aanmelden bij ROCCA. Tijdsduur: ± 3 uur. Prijs: € 6,50

Mini Golf Gulpen2
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Centrum Gulpen



De Miljoenenlijn
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Ger & Elies Lardinois, Julianastraat 41b, Eperheide

T. 043-455 1650

Lammetjesdagen! Van januari t/m maart worden onze

lammetjes geboren! U kunt de lammetjes bekijken (en

aaien): elke zaterdag en zondag van januari t/m maart

(11.00 en 17.00 uur). De eerste zaterdag en zondag van

januari (11.00 en 17.00 uur) is het schaapscheren!

Buiten de lammertijd begrazen onze schapen de

natuurgebieden. Op afspraak geven wij demonstraties

schapendrijven met onze border collies (te combineren

met lunch of koffie + vlaai in onze herberg) of kunt u

een dag op stap met de herder. 

Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM)

Stationstraat 20-22, 6369 VJ Simpelveld

T. 045-544 0018, F. 045-568 8128

I. www.miljoenenlijn.nl

De stoomtrein dwars door het heuvelland! 

Van harte welkom op ‘De Miljoenenlijn’, een prachtige

spoorlijn dwars door het Zuid-Limburgse Heuvelland.

Beleef bij ons de romantiek van het reizen uit lang 

vervlogen tijden. U kunt op rijdagen (zonder reserve-

ring) opstappen op alle stations langs het traject; o.a.

Valkenburg, Schin op Geul, Wijlre, Eys, Simpelveld en

Kerkrade.

Schaapskooi Mergelland 

De Miljoenenlijn
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Gulpener Hopoogstfeesten

Tip > Gulpener Hopoogstfeesten
Hop is een belangrijke grondstof voor de bereiding van bier. De hopoogst in september wordt

dan ook uitgebreid gevierd tijdens de Gulpener Hopoogstfeesten. 
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Lieflijk landschap
Het Zuid-Limburgse heuvellandschap, waar de gemeente Gulpen-Wittem
onderdeel van uitmaakt, is een uniek stukje natuur in Nederland en onderdeel
van Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Nostalgische dorpjes liggen verscholen
tussen groene weides en kleurrijke hoogstamboomgaarden. Het landschap
dient als decor van, maar geeft ook in grote mate invulling aan de sfeer in de
gemeente. De Stichting Natuur en Milieu heeft het Geul- en Gulpdal bekroond
met maar liefst vijf sterren. De sterren zijn gegeven voor de belevingswaarde,
ecologische waarde, cultuurhistorische waarde, mogelijkheid tot (natuur) 
recreatie en het unieke karakter van het gebied.

Het dorpje Slenaken veroverde zelfs de tweede plaats in de categorie ‘groenste dorp van
Nederland’ in de groencompetitie Entente Florale. Gulpen-Wittem kent daarnaast vier
beschermde dorpsgezichten: Helle, Höfke, Terziet-Kuttingen en Plaat-Diependal. 

Het landschap leent zich uitstekend voor een inspirerende wandel- of fietstocht. Laat u 
verrassen door de vergezichten, holle wegen, vakwerkboerderijen en het kabbelende water 
van de beken en riviertjes, waarvan de Geul en de Gulp natuurlijk de bekendste zijn.

Plaatweg 1, 6285 NK Epen

T. 045-563 0355, I. www.natuurmonumenten.nl

De Volmolen is lange tijd in gebruik geweest voor het

‘vollen’ van geweven stoffen tot een viltig sterk laken. 

In 1872 is de Volmolen omgevormd tot graanmolen.

Sinds 1977 is Natuurmonumenten eigenaar. De molen

is geopend voor publiek. Vrijwillige molenaars ontvan-

gen u. Bezoek de mini-expo. Kijk voor openingstijden

en speciale molenactiviteiten op onze website. 

Voor groepsreserveringen kunt u ons bellen.

Volmolen
Gulperbergweg, Gulpen

Boven op de Gulperberg ligt vanaf de zomer 2011 een

natuurspeelplaats. Jong en oud kunnen hier terecht om

lekker te spelen en ontspannen op dit ruime en vrij

toegankelijke terrein. Het bevat hoogteverschillen in de

vorm van het getal 157 (de hoogte van de Gulperberg)

en allerlei elementen waarop lekker geklauterd en gera-

vot kan worden. De speelplaats is per auto bereikbaar,

maar u kunt er ook vanuit Gulpen naar toe lopen.

Natuurspeelplaats Gulperberg7
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Toscana in Limburg



Stjegelke
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Stjegelkes: een typisch Limburgs fenomeen 
De weilanden worden gekenmerkt door een typisch Limburgs fenomeen: de ‘Stjegelkes’.
In feite is een stjegelke niet meer dan een stevige paal, met daarop een draaiend bovendeel.
Het stjegelke is eeuwenoud en het idee erachter is vrij simpel. Veehouders hadden vroeger
meer landerijen naast elkaar, maar wilden bijvoorbeeld niet dat het vee zich over de totale
oppervlakte zou verspreiden. Om het vee in het beekdalenlandschap op een afgezet land bij
elkaar te houden, was dus een omheining nodig. Echter op deze manier kon de veehouder 
zelf ook niet meer van wei naar wei lopen. En dus werd een smal, draaibaar poortje bedacht
waardoor dit wel mogelijk was. Tegelijkertijd was het de snelste en kortste weg naar de kerk 
in het dichtstbijzijnde dorp of gehucht. Heden ten dage profiteren vele wandelaars nog steeds
van deze eenvoudige, maar unieke oplossing!

In Zuid-Limburg - en zeker in de gemeente Gulpen-Wittem - vormen ze een opvallende
herinnering aan het werk van de veehouder van weleer. Een mooi sieraad in het
Limburgse heuvellandschap. 
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Kunstzinnig 
Cultureel
Gemeente Gulpen-Wittem biedt veel op cultureel gebied. Regelmatig vinden 
er culturele- en muzikale evenementen plaats, variërend van bier- en wijn-
feesten tot concerten van fanfares, harmonieën en zangkoren. Zij musiceren
allen op hoog niveau. Ook tal van kunstenaars zijn woonachtig in Gulpen-
Wittem. Hun werk is te bewonderen in één van de vele ateliers en galerieën
die Gulpen-Wittem rijk is en soms zelfs bij de kunstenaar thuis.

Jaarlijks vinden in het gebied de Muziekdagen Eys, de orgelconcerten in de kerk van Wijlre,
Kunstdagen Wittem en om het jaar de Poorten van Reijmerstok afgewisseld met de Kunst-
route plaats. Deze fraaie evenementen hebben grote naamsbekendheid en trekken mensen
van heinde en verre aan. De in de traditie gewortelde Bronkprocessie, communiefeesten, 
carnaval en de schuttersfeesten dragen eveneens bij aan het culturele karakter van de gemeen-
te. Carnaval of Vastelaoves wordt ieder jaar op carnavalsdinsdag op de sfeervolle Markt in
Gulpen met een spetterend feest afgesloten tijdens de ‘Groeëte Gulpener Vastelaoves Finale’.

Kijk voor meer informatie, data en de digitale Zomer Cultuuragenda 
op www.gulpen-wittem.nl en www.vvvzuidlimburg.nl

Kunstwerk in Eys

Tip > Themawandelingen
In de brochure ‘Beeldig wandelen’ staat een kunstwandeling door Gulpen en een monumen-

tenwandeling door Eys beschreven. De brochure ‘Herdenkingsmonumentenwandeling: 

Om niet te vergeten’ beschrijft een interessante wandeling en langs de Geul kunt u een

gedichtenroute lopen. Alle brochures zijn gratis verkrijgbaar bij de VVV Limburg Winkels, de

VVV infopunten en het gemeentehuis van Gulpen-Wittem. 
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Sjiek 
Shoppen 
Geen zin in drukke winkelsteden of overvolle woonboulevards? Voor een 
middagje gezellig shoppen kunt u in Gulpen terecht bij een groot aantal 
speciaalzaken en sfeervolle winkeltjes. Deze zijn gelegen rond de oude markt,
in en om het overdekte winkelcentrum ’t Gulper Hart en langs de Rijksweg.
Bent u uitgeshopt, dan kunt u heerlijk bijkomen op één van de vele terrasjes 
of horecagelegenheden.  

Ook de weekmarkt op donderdagochtend in het centrum van Gulpen zorgt voor een 
gezellige drukte. In bijna alle kernen bevinden zich overigens een of meerdere winkeltjes 
waar u terecht kunt voor de meest gangbare producten. Zo kunt u bij een verblijf in een 
van de kleinere dorpskernen van Gulpen-Wittem, ook daar ’s ochtends terecht voor 
heerlijke, verse broodjes. 

Passage 15, 6271 HA Gulpen

I. www.winkelhart-gulpen.nl

E. info@winkelhart-gulpen.nl

Gulpen, gelegen in het Hart van het Heuvelland, 

heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot het winkel-

hart van het Heuvelland. Een groot aantal speciaalza-

ken en ge-zellige winkeltjes rond de oude markt, in 

en om het overdekte winkelcentrum ’t Gulper Hart en

langs de Rijksweg zorgen samen voor een compleet 

en verrassend winkelaanbod. Daarbij komt dat er elke

dag tot 12.00 uur gratis geparkeerd mag worden in de

kern Gulpen. Dat maakt het winkelen in Gulpen wel

héél erg prettig.

Koopcentrum Gulpen

Looierstaat, Gulpen

In Gulpen vindt elke donderdagmorgen van 08.30 tot

12.30 uur de gezellige regioweekmarkt plaats. Tijdens

de weekmarkt is van alles te koop: verse groenten,

brood en banket, kaas, kleding,  dierenbenodigdheden

en nog veel meer. Kortom: de weekmarkt heeft een

zeer gevarieerd, veelzijdig en compleet aanbod. Daarbij

komt nog dat er elke morgen in Gulpen tot 12.00 uur

gratis mag worden geparkeerd. 

Dat maakt een bezoek aan de regioweekmarkt nog

aantrekkelijker!

Regioweekmarkt Gulpen

Dorpsstraat 27, 6271 BK Gulpen

T. 0900-555 9798 (€1 p.g.) E. info@vvvzuidlimburg.nl 

I. www.vvvzuidlimburg.nl en www.limburgwinkel.nl 

Laat u verrassen door het uitgebreide assortiment

aan heerlijke Limburgse streekproducten en originele

cadeaus, een VVV Cadeaubon, de Nationale

Musicalbon, de Theater- en concertbon en nog veel

meer! Nieuw: Bestel de kaarten, gidsen en boeken nu

ook online! 

Limburg Winkel Gulpen 
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Passage Gulpen
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Bijzondere
Bezinning
Hoewel de invloed van de kerk in de laatste jaren sterk is afgenomen, staat
Limburg tot op de dag van vandaag bekend als katholieke provincie. In Zuid-
Limburg, en zeker in de gemeente Gulpen-Wittem, zijn vele mogelijkheden
voor bezinning aanwezig.

In Gulpen-Wittem zijn vele kerken, kloosters, kapellen en wegkruisen te vinden die herinneren
aan het Rijke Roomse leven. Typisch katholieke tradities, zoals de traditionele processies en de
festiviteiten rondom de Eerste Communie komen hier nog volop voor. Ook vinden er nog
steeds bedevaarten plaats en lopen er verschillende pelgrimsroutes door de gemeente. En veel
activiteiten, vooral schuttersfeesten, gaan niet van start zonder eerst de zegen van de plaatse-
lijke pastoor te hebben ontvangen. Schutterijen hebben dan ook van oudsher nauwe banden
met de kerk.

De brochure ‘Kruistocht op wandelschoenen’ beschrijft vier wandelroutes langs een aantal 
wegkruisen en kapellen, die het landschap sieren. Deze kleine monumenten zijn kenmerkende
elementen van het katholieke geloof en hebben allemaal een eigen verhaal. In de brochure
wordt het verhaal verteld dat achter het wegkruis schuilt. De gratis brochure ‘Kruistocht op
Wandelschoenen’ is verkrijgbaar bij alle VVV Limburg Winkels, de VVV infopunten en het
gemeentehuis.  

T. 043-451 2060

In historisch, architectonisch en artistiek opzicht is de

kerk van Wahlwiller een juweel. Zij dateert uit de 1e

helft van de 12e eeuw. Het is een van de oudste zaal-

kerkjes van Nederland. Het interieur is tussen de jaren

1946 en 1949 geschilderd door Aad de Haas. Rond 

de schilderingen ontstond een hevige rel. Vooral toen

het Vaticaan in 1949 de kruiswegstaties uit de kerk 

verbande. In 1981 keerde de kruisweg terug in de kerk. 

Rondleidingen (min. van 8 pers). € 3,00 p.p. 

Kerk Wahlwiller - H. Cunibertuskerk12
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Zegening van het brood tijdens de Hubertusmis

Tip > De Hubertusmarkt in het centrum van Gulpen. 
Eén keer per jaar vindt in november de traditionele Hubertusmarkt plaats. De pastoor zegent

de broden voor de paarden en de marktkooplieden en standwerkers prijzen hun zeer 

gevarieerd aanbod en uitzonderlijke koopjes aan. 
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Ineke en Herman van Keulen, Bommerigerweg 30

6281 BT Mechelen, T. 043-455 3447

I. www.stilteplek.nl, E. info@hofvanbommerig.nl

Rust en stilte: voedsel voor de ziel. Onze adembene-

mend mooie plek is erg geschikt om tot rust te komen.

Wij bieden cursussen (boeddhistische) meditatie aan als

ook workshops Familie- en Organisatieopstellingen.

Onze meditatieruimte (incl. lunchruimte en keuken) is

te huur voor groepen met overeenkomstige inspiratie.  

Stilteplek Hof van Bommerig 
Wittemer Allée 32, 6286 AB Wittem

T. 043-450 1741, I. www.kloosterwittem.nl 

Klooster Wittem is naast een plaats voor rust en 

bezinning in kerken en kapellen, ook een plek voor 

tentoonstellingen en concerten in de monumentale 

Kloosterbibliotheek. Een programma is te krijgen bij de 

receptie. Kloosterboekwinkel Wittem(.nl)heeft alles 

op het gebied van geloof en spiritualiteit. Op dinsdagen 

in juli en augustus om 19.00 uur een korte vesper met

aansluitend rondleiding in het complex, op zondagen in

die periode ZomersZondagsVieren!  

Klooster Wittem14
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Dorpsstraat 12, Slenaken

T. 043-457 3557, E. henk.van.empel@home.nl

Een unieke tentoonstelling van antieke en hedendaag-

se kerkelijke en religieuze voorwerpen uit diverse col-

lecties. Geopend: van Pasen tot november: op iedere

zondagmorgen na de H. Mis in Slenaken en in juli t/m

september ook iedere woensdagmiddag van 14.30 -

17.00 uur. Tijdens openingsuren is ook de parochiekerk

geopend. Vrije entree (vrije gave). Groepen op afspraak.

Museum voor Religieuze Kunst te Slenaken13

zi
e 
ka
ar
t 

Processie in landschap

Missiekruis
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Sprankelende
Streekproducten
Dat Zuid-Limburgers bekend staan als Bourgondiërs is alom bekend. Bij dit
Bourgondische leven hoort natuurlijk ook een goed glas bier of een mooie fles
wijn. Gulpen-Wittem telt maar liefst zes wijngaarden en twee bierbrouwerijen.
Rondleiding met proeverij is een prachtige mogelijkheid om met deze streek-
producten kennis te maken. De brouwerijen liggen in de dorpen Gulpen en
Wijlre, de wijngaarden op de hellingen rondom Eys, Epen, Slenaken en
Wahlwiller.

In de wijngaarden worden voornamelijk witte wijnen geproduceerd. Op de glooiende hellin-
gen treft u onder meer de volgende bekende druivensoorten aan: Riesling, Müller Thurgau en
Pinot Noir. De geografische ligging, de mergel in moeder aarde en het milde klimaat zorgen
voor een uitstekende wijn.

En wat is er nu lekkerder dan deze drank te combineren met schitterende streekproducten.
Vaak worden streekproducten volgens oude traditie of oud recept geproduceerd, zo verant-
woord en duurzaam mogelijk en met respect voor traditie en liefde voor het vak. De grond-
stoffen zijn zo veel mogelijk afkomstig uit de streek waar ook de verwerking plaatsvindt. Wie
meer wil weten over de geschiedenis, natuurlijke ingrediënten en bereidingswijze van deze
streekproducten, kan terecht in de vele streek- en boerderijwinkels.

Lekker genieten van ‘drank en spijs’ uit de omgeving? Er zijn talloze mogelijkheden om de
inwendige mens te versterken. Gulpen-Wittem heeft een groot en divers aanbod aan eetgele-
genheden, van eenvoudig tot exclusief. Bijna allemaal hebben ze Limburgse producten op de
menukaart staan. En even genieten van een lekker groot stuk Limburgse vlaai hoort daar
natuurlijk ook bij.

Brouwerijstraat 2-10, 6321 AG Wijlre 

T. 0900-555 9798 (€ 1 p.g.), I. www.brand.nl

E. info@vvvzuidlimburg.nl 

Ontdek de oudste brouwerij van Nederland op één

van de mooiste plekken van het Zuid-Limburgse 

heuvelland. Maak tijdens een bezoek aan ’t Brand-

geveul kennis met de eeuwenoude geschiedenis van

het bier waar Limburg trots op is. Voel, rijk en proef 

de bijzondere bieren van Brand. 

Brand Bierbrouwerij 16
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Wijngaard Wahlwiller

Tip > Wahlwiller wijnfeest. 
Iedere laatste zondag in september vindt in de wijngaarden rondom Wahlwiller het 

Wahlwiller wijnfeest plaats.
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De Planckweg 25, 6277 NZ Slenaken, T. 06-10203994

E. bernadette.crijns@wijndomeindeplanck.nl 

Het hart van Wijndomein De Planck is het professio-

nele wijnbouwbedrijf: wijngaarden, wijnkelder met

moderne productiefaciliteiten, proeflokaal met terras

en een uniek bijna on-Nederlands uitzicht. Behalve

rond-leidingen door de wijngaard, wijnkelder en proe-

verijen (op afspraak), is Wijndomein De Planck een offi-

ciële trouwlocatie. Je kunt hier trouwen met uitzicht

over de wijngaarden! Bedrijven kunnen hier terecht

voor vergaderingen, training, teambuilding of coaching.    

Wijndomein De Planck
Brede Hoolstraat 12, 6274 NG Reijmerstok

T. 043-457 2507 / 06-39857663

E. info@bakster.nl, I. www.bakster.nl

Wij geven workshops en cursussen voor de bereiding

van > brood of broodjes die we bakken in een hout-

gestookte oven > het maken van je eigen Limburgse

vlaai > je eigen pizza’s, uit de houtoven. 

Ideaal voor ‘n familiedag, vrijgezellenfeest, kinderfeestje,

bedrijfsuitje of teambuilding. 

Combineer het met een lunch of een afternoon tea.

Ook wandelroutes zijn voorhanden.

Bakster

Rijksweg 20, 6271 AE Gulpen

T. 0900-555 9798 (€ 1 p.g.), E. info@vvvzuidlimburg.nl

I. www.gulpenerbierhuys.nl

Het Gulpener Bierhuys is een beleving waar u als

bezoeker op allerlei, directe en indirecte manieren, 

persoonlijk kennis maakt met het duurzame product

'Gulpener bier'. In ieder programma geven wij ruim-

schoots aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord

Ondernemer of te wel duurzaamheid. 

In het Gulpener Bierhuys is bijna alles mogelijk: 

excursies, bierproeverijen, presentaties, eten bereid met

bier etc,. We maken voor u graag een arrangement op

maat. Puurzame groet, ‘op de toekomst’.

Gulpener Bierhuys17
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Hubertusmarkt in Gulpen

Huisgemaakte vlaaien
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Benen 
in Beweging
Fietsers, wandelaars en ruiters kunnen in Gulpen-Wittem, centraal gelegen in
het heuvelland, hun hart ophalen. Er zijn diverse routes uitgezet, picknickplaat-
sen aangelegd en uitzichtpunten bereikbaar gemaakt.

Er is met 330 km wandelpad verdeeld over 62 recreatieve wandelroutes van verschillende
afstanden (2 tot 8 km) voldoende keuze, zowel voor de getrainde beoefenaar als de recreant.
De routes worden aangegeven met gekleurde paaltjes en kunnen los van elkaar of gecombi-
neerd tot een eigen wandeling gelopen worden. Daarnaast zijn er verschillende streekpaden,
lange afstandswandelpaden en themawandelingen. Een mooi voorbeeld is de Via Gulia, een
wandeling die de Geul volgt van de bron in Raeren in België tot de monding in de Maas bij
Voulwames (Bunde). En niet te vergeten de vele wandelevenementen waarvan de Nacht van
Gulpen (juni) misschien wel de bekendste is; een wandel’monster’tocht waarbij in één nacht
70 km gewandeld wordt.

Het gebied rondom Gulpen-Wittem is daarnaast natuurlijk aangesloten op het fietspaden-
knooppuntensysteem; een netwerk van fietsroutes over gemeente- en landsgrenzen heen.
Voor het ruigere werk zijn er twee mountainbikeroutes van elk 25 km uitgezet. En mocht u
voor de glooiende heuvels een duwtje in de rug willen, dan kunt u uw elektrische fiets 
opladen bij een van de aanwezige oplaadpunten.

Tip > VVV Zuid-Limburg informeert u graag!
Bijvoorbeeld over de routes, diverse kaarten en de regio. Loop eens binnen bij de Limburg

Winkel of VVV infopunten (adressen vindt u op de achterzijde van deze brochure). 

Landsraderweg 13, 6271 NT Gulpen

T. 043-450 4747, I. www.rocca.nl, E. info@rocca.nl

Indoor en outdooractiviteiten voor zowel groepen als

individuen. ROCCA is het hele jaar door geopend.

Tijdens de vakanties speciale programma's voor indi-

viduele deelname: > Kliminstuif > Fiets- en mountain-

bikeverhuur > GPS en PDA wandeltochten > Fiets-

tochten > ATB clinics > Boogschieten > Vraag de 

speciale vakantiefolder of check de website.

ROCCA Sport & Adventure20
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Wandelaar in buitengebied



Door Gulpen-Wittem lopen drie uitdagende bewegwijzerde mountainbike-
routes van elk 25 kilometer lang, de Gulpen-route, de Mechelen-route en 
de Vijlen-route. Alle routes zijn duidelijk bewegwijzerd, iedere route heeft zijn
eigen kleur. Voor de Gulpen-route volgt u de blauwe markering. Zwart is de
kleur van de Mechelen-route en wanneer u de Vijlen-route mountainbiked
houdt u de groene bordjes aan.

Alle drie de routes maken onderdeel uit van het in totaal 8 routes tellende netwerk door het
Heuvelland. De routes zijn door middel van verbindingsstukken aan elkaar gekoppeld. Dus is
25 kilometer slechts een warming up voor u, dan plakt u er heel gemakkelijk nog een route
van 25 kilometer aan vast. En de hele fanatiekelingen kunnen nog veel verder gaan; de totale
lengte van het netwerk is maar liefst 250 kilometer! 

De pittige hellingen en het zware terrein maken de tochten tot een uitdagende ontdekkings-
toer door het Heuvelland. Zowel de routes Gulpen en Vijlen staan beiden in de Top 10 van 
de lijst Mountainbikeroutes Nederland. Bent u een echte mountainbike liefhebber dan moet 
u deze routes minstens één keer in uw leven gereden hebben.

Ook wordt er met enige regelmaat een mountainbike evenement georganiseerd. Zo vindt ieder
jaar in januari de ‘Specialized toertocht voor mountainbikers’ plaats. De tocht start en finished
in Gulpen. Er zijn verschillende routes, waardoor zowel de recreatieve als de gevorderde biker
uitstekend aan zijn trekken komt. 

Natuurlijk bent u niet de enige bezoeker die van het gebied geniet. Bedenk dat u altijd een
wandelaar of andere recreant kunt tegenkomen. Houdt er rekening mee dat deze mede-
recreanten altijd voorrang hebben.

30 Natuurlijk Gulpen-Wittem 31



Kennismaken met Limburgse streekproducten, wijnen, likeuren, bieren, 

Limburgse CD’s, outdoorartikelen, Limburgse kunst en nog meer kan in de 

VVV Limburg Winkels. Deze treft u aan in het centrum van Epen (Julianastraat

15), Gulpen (Dorpsstraat 27), Heerlen, Sittard, Vaals en Valkenburg. 

De overige VVV infopunten in de gemeente Gulpen-Wittem vindt u in: 

Mechelen (IJzerwaren A gen Vogelsjtang, Hoofdstraat 61), Wijlre (Eetcafé/Terras 

A gen Baan, Parallelweg 30), Slenaken (OVS, Dorpsstraat 21).

Telefonische informatie tijdens kantooruren: T. 0900-555 9798 (€ 1 p.g.)

E. info@vvvzuidlimburg.nl / I. www.vvvzuidlimburg.nl 

E. info@gulpen-wittem.nl / I. www.gulpen-wittem.nl 

Colofon

Deze brochure is een uitgave van de Gemeente

Gulpen-Wittem in samenwerking met VVV Zuid-

Limburg. Wij hebben deze brochure met de meeste

zorg samengesteld. Wij staan er niet voor in dat de

verstrekte informatie juist, volledig en actueel is. 

Gemeente Gulpen-Wittem en VVV Zuid-Limburg aan-

vaarden geen aansprakelijkheid voor welke schade dan

ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat 

door of voortvloeit uit het gebruik van de brochure of

daarin verstrekte informatie. 

© Gemeente Gulpen-Wittem en VVV Zuid-Limburg

2011. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvou-

digd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

fotokopie, scan of op welke andere wijze ook, zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming. 
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