
Start: Parkeerplaats zwembad Mosaqua Landsraderweg 11 Gulpen. 
Afstand : 9 km 
Wegwijzer: blauwe paaltjes 
  
DE WANDELING : 
Wij kijken naar de ingang van het zwembad en gaan de asfaltweg naar rechts op. 
Aan het kruispunt gaan we rechtdoor over de asfaltweg. Die weg gaan we links op 
en na een paar bomen gaan we rechts door een draaihekje de weide in. We gaan 
schuin  links omhoog, richting bos. Aan de linkerkant van dit bos gaan we weer door 
een hekje en volgen het wegje tot de asfaltweg. 
  
Hier gaan we rechts en na een 50m links de weide in. We volgen de omheining en 
aan het einde bij een boom volgen we rechts de omheining door de weide. Dan 
komen we op een smalle asfaltweg uit en hier gaan we links. OPPASSEN!  We 
komen rechts aan een wit hek van een oprit voorbij en vlak daarna gaan we rechts 
op het voetpad.  Na een haakse bocht komen we in een weide. We volgen de 
omheining rechtdoor in de richting van de boerderij.  Aan de boerderij  gaan we 
rechtdoor door de hekjes en draaien mee naar links langs de hoeve. We zijn nu 
in  Landsrade. 
  
Bij een 3-sprong gaan we rechtdoor richting bos en golfbaan. Aan de bosrand 
draaien we met de asfaltweg mee naar links en nemen dan het eerste bospad 
links. Wij blijven de brede weg  tussen de golfbaan volgen en aan een 3-sprong 
houden we links aan. Bij de splitsing aan de bosrand gaan we links een veldweg op 
( klimmen).  
  
Boven gaan we rechts het bospad in.  We negeren links een zijpad en vlak daarna 
bij een kruispunt gaan we rechts. (Hier wijken we af van de blauwe route)   
Bij de bosrand, gaan we links langs de bosrand.  Volgen de veldweg  langs de 
Gerardushoeve omlaag en gaan dan omhoog langs de camping. Boven aan de 
verkeersweg rechts  langs de camping en we volgen weer blauw.  Links een mooi 
uitzicht op Gulpen.  
  
We komen langs restaurant Gulperberg waar we iets kunnen eten of drinken.   
Vlak daarna bij de 3-sprong gaan we rechts en dan bij de eerst volgende 3-sprong 
links langs de hoge mast.   
De weg draait naar links en loop langs het Mariabeeld.  Waar de weg naar links buigt 
gaan we  rechtdoor over het gras en de trappen af.  Bij de asfaltweg links en bij een 
klein parkeerplaatsje gaan we rechts de trappen af.  Beneden steken we de weg 
over en gaan rechtdoor over de klinkerweg.  We komen aan een T-splitsing. Hier 
gaan we naar links terug naar de parkeerplaats. 
 


