Gedichten langs de Geul- route GULPEN-WITTEM

STROOMAFWAARTS
De afstand van zuil 1 (Cottessen) tot zuil 14 (Stokhem) is circa 14 km.
De gedichtenroute in de Gemeente Gulpen-Wittem begint bij de Heimansgroeve:
daartegenover, bij de Geul, vindt u het gedicht
1 Kerstmis in Cottessen van Paul Hermans.
U volgt het pad, met aan uw linkerhand de Geul, en komt uit bij het gedicht
2 De roeier van Rutger Kopland.
Iets verderop gaat u via een bruggetje de Geul over, en komt u via een smal pad tussen
meidoornhagen uit op een geasfalteerde weg. Deze volgt u naar rechts, de
Vernelsberghoeve voorbij. Op de Y-splitsing gaat u naar rechts, richting Volmolen.
3 Het vrije veld van Bernlef staat voorbij het terrein van de Volmolen achter het
draaihekje op de oever van de Geul. U volgt het pad rechtdoor, en passeert aan uw
linkerhand sportvelden. U komt weer uit bij een geasfalteerde weg, hier gaat u naar rechts,
u steekt schuin over en volgt weer het pad dat langs de Geul loopt. Na ongeveer 1 km.
vindt u het gedicht
4 Mij, schaap van Mark Boog.
Het pad komt weer uit op een geasfalteerde weg, u gaat even naar links (c. 30 m.) en dan
meteen weer naar rechts. U vervolgt weer het pad langs de Geul door de weilanden. U
komt uit in Mechelen en loopt rechtdoor, via de Meester Beukenweg, langs een pleintje
rechts (parkeren), naar de Hoofdstraat. Deze steekt u over , u neemt de ventweg naar

links, zodat u de Mechelerbeek aan uw linkerhand heeft. Tegenover huisnr. 26 vindt u het
gedicht
5 De lente komt van Herman Gorter.
Even rechtdoor, en dan naar rechts een smal pad in tussen de huizen nr. 34 en 36. Zo komt
u weer uit in een weiland, u volgt dit pad en komt opnieuw bij de Geul uit. Na c. 1 km.
ziet u voor u aan de bosrand het gedicht
6 Één blik.. van Frida Vogels.
Het pad maakt een bocht naar rechts, en na 100 meter weer naar links. U loopt verder over
de geasfalteerde weg langs de voetbalvelden van Partij tot aan de T-splitsing bij de Oude
Heerbaan. U gaat naar links, waar u na de brug over de Geul de zuil met het volgende
gedicht ziet:
7 De halm van Aart van der Leeuw.
U volgt de weg, en meteen na het passeren van een boerderij (Hoeve de Bek) gaat u
rechtsaf het weiland in. U loopt door het weiland richting de Rijksweg. Deze even naar
rechts volgen (c. 50 m.), dan oversteken en de oprijlaan die tussen twee bomenrijen loopt
nemen. U komt uit op de parkeerplaats van Klooster Wittem. Voor u onder de bomen staat
gedichtenzuil
8 Ster van M. Vasalis.
U houdt links aan en gaat het hek door van Kasteel Wittem, en vervolgt de route met de
vijver van Kasteel Wittem aan uw rechterhand. U gaat weer een hekje door, loopt even
over de weg Wittem-Wijlre (de Wittemerallee), en neemt dan weer het voetpad dat
parallel loopt aan deze weg. Dit pad komt uit op een ander pad (T-splitsing), hier gaat u
linksaf, de weilanden weer in. Vlak na de brug over de Geul vindt u het gedicht
9 Twee paarden van Remco Ekkers.
U vervolgt het pad, gaat door een draaihekje, en heeft nu aan uw rechterhand de Gulp.
Rechtdoor het dorp Gulpen in, en dan ziet u vlak voor de brug gedichtenzuil
10 Ik ben een graspol van Diana Ozon.
U steekt de brug over, en gaat gelijk naar links, de Looiersstraat in. Aan het einde van
deze straat, bij de Markt, vindt u aan de Gulp het gedicht
11 Voorwoord van Simon Vinkenoog .
Nu rechtsaf de Dorpsstraat in, deze gaat over in de Kieuwegracht, en u loopt zo Gulpen
uit. Even voorbij de laatste boerderij (c. 100 m.) vindt u aan uw linkerhand het gedicht
12 Ik spring.. van Toon Tellegen.
Hier neemt u het pad naar links (Beertsenhoven), en volgt dit tot u op een T-splitsing weer
op een verharde weg komt. Naar rechts, u heeft nu Kasteel Wijlre aan uw linkerhand. In
de bocht voor de brug staat gedichtenzuil
13 De zin van wandelen van Miriam Van hee.
Voor de brug gaat u naar links, aan het eind van het groene hek gaat u naar rechts en
vervolgens door het klaphekje. U neemt het pad links van de Geul, de rivier blijft dus aan
uw rechterhand. Bij het volgende klaphekje loopt u rechtdoor het weiland in naar het hek
in de verte. Na het passeren van dit hek ziet u rechts het gedicht
14 Het groenste groen van Emma Crebolder.
U bent nu op een verharde weg aangekomen (Keizer Willempad).
Hier eindigt het traject in de gemeente Gulpen-Wittem. Wanneer u de route wil vervolgen
in de gemeente Valkenburg gaat u naar rechts het Keizer Willempad op; na 100 meter bij
het blauw/gele paaltje (en draaihekje) naar links weer het weiland in, en komt dan uit bij
zuil 1 van het traject in Valkenburg.

STROOMOPWAARTS
De afstand van zuil 14 (Stokhem) tot zuil 1 (Cottessen) is circa 14 km.
De gedichtenroute in de gemeente Gulpen-Wittem begint in Stokhem. Hier vindt u het
gedicht
14 Het groenste groen van Emma Crebolder.
U gaat door het klaphekje het weiland in de richting “Brand”.U volgt het pad rechts van
de Geul en gaat het klaphekje door. Aan het eind van het pad gaat u naar rechts (niet over
het sluisje heen) en weer gaat u door een klaphekje. Aan het eind van dit pad gaat u
linksaf, langs de Brand bierbrouwerij. Bij de hoofdweg gaat u rechtsaf en ziet u zuil
13 De zin van wandelen van Miriam Van hee.
U loopt verder de doodlopende weg in langs kasteel Wijlre. Na de bocht bij de
“Kwakkepool” gaat u linksaf richting Beertsenhoven. U volgt dit pad tot aan de
hoofdweg. Aan de rechterkant ziet u dan de volgende zuil
12 Ik spring.. van Toon Tellegen.
U gaat rechtsaf en loopt Gulpen binnen. U gaat rechtdoor, de Dorpsstraat naar beneden tot
aan de Looierstraat. Hier gaat u linksaf, en u ziet gelijk aan de rechterkant bij de Gulp zuil
11 Voorwoord van Simon Vinkenoog .
U loopt langs de winkels tot aan de brug. U steekt de straat over om de Gulp te blijven
volgen.
Aan de linkerkant ziet u dan zuil
10 Ik ben een graspol van Diana Ozon.
U volgt het pad langs de Gulp en loopt verder het weiland in. Bij het volgende bruggetje
over de Geul bevindt zich zuil
9 Twee paarden van Remco Ekkers.
U loopt verder tot bijna aan de hoofdweg. Voor de hoofdweg gaat u naar rechts over het
bruggetje (pad evenwijdig aan hoofdweg). U volgt dit pad tot aan de vijver van kasteel
Wittem, en u gaat het hekje door. U loopt langs de vijver tot aan het volgende hekje. U
gaat rechtsaf en u komt nu uit op een grote parkeerplaats. U loopt richting de frituur en
aan de linkerkant ziet u zuil
8 Ster van M. Vasalis.
U loopt rechtdoor (de frituur aan de rechterkant) richting rijksweg. Hier aangekomen gaat
u rechtsaf om vervolgens na c. 50 m. de weg over te steken en door het hekje het weiland
in te gaan. Op de harde weg aangekomen gaat u dan linksaf richting Partij. Bij de brug
over de Geul ziet u zuil
7 De halm van Aart van der Leeuw.
U loopt Partij binnen en gaat de eerste weg rechtsaf en loopt langs de sportvelden. Aan het
eind, bij de T-splitsing, gaat u rechtsaf richting de Geul. Aan de rechterkant, aan de
bosrand ziet u zuil
6 Één blik.. van Frida Vogels.
U volgt het wandelpad langs de Geul stroomopwaarts; aan het eind, bij de huizen, gaat u
via een klaphekje een smal pad in (aan weerszijden hagen). U komt dan uit op de
Hoofdstraat in Mechelen en gaat direct linksaf. Tegenover huisnr. 26 vindt u het gedicht
5 De lente komt van Herman Gorter.
U steekt de Hoofdweg over en gaat dan rechtsaf richting een plein. Bij het pleintje houdt u
rechts aan richting weiland en volgt het pad langs de Geul. Bij een verharde weg
aangekomen gaat u even naar links (c.30m) en dan weer naar rechts het weiland in. U
vervolgt het pad langs de Geul en komt aan uw rechterkant het gedicht
4 Mij, schaap van Mark Boog tegen.

Bij de geasfalteerde weg steekt u schuin over naar rechts en loopt het pad naast de
parkeerplaats in. U passeert aan uw rechterkant sportvelden. U loopt vervolgens een
weiland in, en aan de rechterkant naast het draaihekje vindt u dan zuil
3 Het vrije veld van Bernlef .
U gaat door het draaihekje en loopt langs de Volmolen. Bij de verharde weg aangekomen
gaat even naar rechts en dan linksaf de Plaatweg in. Als u de Vernelsberghoeve gepasseerd
bent gaat u links een draaihekje door en loopt u op een smal pad tussen meidoornhagen.
U gaat het bruggetje over de Geul over en komt de volgende zuil tegen
2 De roeier van Rutger Kopland.
U vervolgt het pad langs de Geul en komt bij de laatste zuil
1 Kerstmis in Cottessen van Paul Hermans.
GPS INFORMATIE
1. 50.76256 5.929871
2. 50.765142 5.92545
3. 50769579 5.920215
4. 50.781113 5.922661
5. 50.794923 5.921888
6. 50.803874 5.917854
7. 50.809216 5.911503
8. 50.814016 5.910859
9. 50.819981 5.898542
10. 50.816931 5.894101
11. 50.815589 5.891891
12. 50.822935 5.891891
13. 50.829876 5.892148
14. 50.834782 5.887985

HOE BEREIKT U DE ROUTE:
Per auto:
Om bij het begin van de route te komen kunt u de auto parkeren bij de camping
“Cottesserhoeve” in Cottessen. Deze camping heeft een parkeerplaats waar u voor 2 euro de
hele dag uw auto kunt parkeren. U verlaat de parkeerplaats en loopt richting hoeve Termoere
tot aan de Geul. Hier begint de gedichtenroute bij de Heimansgroeve.
Om de route stroomopwaarts te lopen kunt u de auto parkeren op de parkeerplaats in
Stokhem.
U rijdt Stokhem binnen en gaat dan rechtsaf. Aan het einde van de harde weg is de
parkeerplaats.
Per bus:
Vanuit Gulpen neemt u bus 57 van Veolia richting Maastricht. Na het dorp Mechelen stapt u
uit bij halte Hurpesch. U steekt de weg over en loopt richting Geul. Hier komt u op de route.
Vanuit Gulpen neemt u bus 49 van Veolia richting Valkenburg. U stapt uit bij de halte
Engeweg (Wijlre). U loopt een klein stukje terug en gaat naar rechts richting de Geul. Hier
kunt u de route terug lopen en beginnen bij zuil 14.
www.gedichtenlangsdegeul.nl

