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Deze wandeling met hellingen gaat over veldwegen, bospaden en een mooi stuk langs de Geul. In punt 3
passeert u een boerderijterras en in punt 4 heeft u boven aan de bosrand schitterend uitzicht In Mechelen,
bijna aan het eind van de wandeling, is genoeg horeca met terrassen.
Startadres: Parkeerplaats: Oude Heirbaan 7, Partij-Wittem.
Is de parkeerplaats vol rij dan even RD en ga dan L (Tevenstraat). Aan de 3-sprong bij het laatst links gelegen wit
huis (Tevent 23) gaat u R en ga dan meteen L en u bent op de parkeerplaats/grasveld met links afrastering van het
sportcomplex. Aan het einde van de wandeling komt u langs deze parkeerplaats.
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36. PARTIJ 7,6 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats en de
voormalige basisschool gaat u L.
(In de tegenover gelegen boomgaard staan in 2018
geplante 65 hoogstambomen bestaande uit 55
verschillende soorten appel-, peren-, pruimen- en
kersenbomen).
Aan de 3-sprong bij mooi huis (nr. 11 c) gaat u RD
met rechts de 14,5 km lange Selzerbeek, die vlak
over de grens bij Vaals in Duitsland ontspringt..
Daar waar na 200 m de Selzerbeek in de Geul
uitmondt, steekt u de Geulbrug over.
(U loopt hier over het traject van de oude Romeinse
heirbaan van Maastricht naar Aken).
2. 100 m verder gaat u L (rood/geel) het
graspad/veldweg omhoog met meteen rechts van
u een oorlogsbunker, die bij een eventuele inval
van het Duitse leger een eerste vorm van verzet
moest bieden bij de Geulovergangen. Boven aan
de T-splitsing gaat u R (geel) de smalle asfaltweg
omlaag.
(Rechts
ziet
u
het
torentje
van
Redemptoristenklooster in Wittem (1733)).

het

Negeer bij verbodsbord graspad links. Beneden
aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u L
(geel). Vlak daarna gaat u tegenover de mooi
gerestaureerde Hoeve De Bek (nr. 139) met de
mooie met leisteen bedekte dakkapelletjes bij
verbodsbordje L de smalle asfaltweg omhoog.
(Let hier op mountainbikers!).
(Hoeve de Bek stamt uit 1663. Tot 1825 was dit o.a.
het poststation halverwege de voormalige hoofdweg
Maastricht-Aken. Voor u ziet u de 600 m lange steile
Gulperberg
(max.
14%)
bekend
van
de
wielerklassieker Amstel Gold Race).
Vlak daarna wordt de smalle asfaltweg een
stijgende veldweg/graspad, die u bijna 900 m RD
volgt met links mooi uitzicht over het droogdal.
Negeer zijpaden.
(Na 500 m passeert u rechts Panorama camping
Gulperberg met de chalets met prachtig uitzicht).
3. Boven gaat u L de smalle asfaltweg omlaag
met even verder links prachtig uitzicht over het
Geuldal. Beneden bij de Gerardushoeve wordt de
asfaltweg een veldweg met links van u de grote
regenwaterbuffer Wagelerbosweg.
(Hier bij/in de Gerardushoeve is boerderijterras De
Verloren
Kost.
Geopend
van
Pasen
t/m

herfstvakantie. Rond de boerderij staan luxe
ingerichte Farmtenten. Als u dus nog een leuk
kampeerplekje zoekt ….).
Aan de 3-sprong voorbij afsluitboom en bij
wegwijzer gaat u L (geel) over de veldweg. Vlak
daarna aan de T-splitsing gaat u R met links de
bosrand. Het pad buigt vlak daarna naar links en
wordt een stijgende bosweg.
4. Na 150 m gaat u aan de kruising RD verder
door het Dunnenbos nog even omhoog. Boven
aan de T-splitsing gaat u R over het licht
stijgende graspad met rechts de bosrand en met
links prachtig uitzicht o.a. op de hooggelegen St.
Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen. Na 100 m
passeert u een zitbank, een genietplekje..
(Bijna 200 m voorbij deze zitbank, waar het graspad
licht naar rechts buigt, kunt R het bospaadje inlopen
en dan komt u na 20 m bij een moordkruis. In 1753
werd hier de Capucijner monnik F.P., die onderweg
was van het klooster in Hoogcruts naar het klooster
in Wittem overvallen en daarbij om het leven kwam).
Aan de 3-sprong in het bos gaat u L. Na ruim 50
m buigt de bosweg bij zitbank naar rechts. Let
op! 40 m verder, waar de bosweg een stijgende
bosweg wordt, gaat u schuin L over het smalle
bospad. (De bosweg, die u hier verlaat, was hier
eind 2019 versperd door omgevallen bomen).
5. Meteen daarna wordt het smalle bospad een
stijgend bospad. Na ruim 300 m buigt het bospad
boven naar links met even verder links van u een
weiland gelegen in het bos.
(Aan het einde van dit weiland ziet u een rechts een
vijver, die gelegen is op het golfterrein van de Golf &
Countryclub Wittem, de oudste golfbaan van Limburg
(1956)).
Omlaag lopend gaat u aan T-splitsing L (geel)
omhoog.
(Als u hier 50 m R (geel) omlaag loopt, dan komt u bij
een veldkruis, de voormalige grindgroeve Bissen en
een zitbank, en genietplekje met prachtig uitzicht).
Na 250 m gaat u aan de 3-sprong, met links de
ingang van weiland, R (geel) het bospad omlaag.
(Omlaag lopend passeert u na 200 m rechts aan een
beukenboom hangend kastje met daarin het beeldje
van de H. Gerardus. Dit pad was vroeger een geliefd
wandelpad van de paters van Wittem.

Bijna aan het eind van het dalende bospad (vlak voor
draaihekje) passeert u rechts op 10 m afstand een
Mariagrotje met de tekst 1906-1956. In het
metselwerk rondom het Mariabeeld zijn oude hulzen
van kogels verwerkt).
Bij draaihekje (stegelke) verlaat u het bos en
loopt u RD (geel) het pad door het weiland
omlaag.
6. Beneden gaat u R (geel) de veldweg, die een
prachtige dalende holle veldweg wordt, omlaag
met voor u prachtig uitzicht o. a. weer op de
hooggelegen St Martinuskerk in Vijlen op de
Johannes de Doperkerk (1810) in Mechelen.
(Na 50 m heeft u links bij een iets hoger staande
zitbank mooi uitzicht over het Geuldal. Omlaag
lopend passeert u meteen daarna bij twee ingangen
van weilanden rechts het herinneringsplaatje aan de
Amerikaanse luitenant Clinton Winters, die hier in het
rechts gelegen weiland op 26 dec. 1944 dood is
gevonden. Zuid-Limburg was toen al bevrijdt. Zie
infobordje).
Beneden in het buurtschap Overgeul wordt de
veldweg een asfaltweg.
(U passeert hier rechts het ongevalskruis van Kelsey
Sijstermans. Dit 9 jarig meisje kwam in oktober 2003
bij het spelen in een nabij gelegen schuur onder een
vallende deur terecht. Even verder passeert u de
mooie vakwerkhuizen nr. 10 en 13).
Aan de T-splitsing bij waterpomp en muurkruis
aan vakwerkhuis gaat u R (rood/geel). Aan de
doorgaande weg bij de mooie Hoeve De Plei (18e
eeuw) gaat u L (rood).
(Links ziet u hier bij hekje een groot bakhuis (’t
bakkes) dat bij hoeve de Plei hoorde. In het lager
gedeelte bevindt zich de bakoven waar broden en
vlaaien werden/worden gebakken).
U passeert meteen links een oorlogsbunker
(1940), een infobord en gedenksteen. Dan steekt
u eerst een molentak (Bovenste en Onderste
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Molen) van de Geul over. Vervolgens steekt u de
Geul over.
(Hier stroomt alleen water bij grote watertoevoer. Hier
stroomt links de Mechelderbeek in de Geul).
Blijf even links van de doorgaande weg lopen. Na
40 m gaat u bij het mooie huis (nr.42) over de
klinkerweg lopen met rechts de Mechelderbeek
Let op! Vlak daarna bij wegwijzer gaat u L
(rood/zwart) richting Partij over het smalle pad
gelegen tussen de huisnrs. 34 en 36.
(Als u hier RD loopt, komt u bij veel horeca met
terrassen).
Via klaphek komt u in een weiland.
(Links ziet u de schietboom met kogelvanger van
schutterij St. Sebastianus (1657).
7. Negeer zijpaden en volg geruime tijd RD
(rood/zwart) het pad via draaihekjes door de
weilanden met na 100 m links van u de
meanderende Geul, het snelst stromend riviertje
van Nederland. Let op! Waar de Geul na 1 km een
diep uitgesneden bocht naar links maakt, gaat u
bij “gedichtsteen” L nog even verder langs de
Geul.
(U verlaat hier de zwart/rode route. U gaat dus hier
niet R over de veldweg met links de bosrand).
Even verder aan de 3-sprong gaat u R met rechts
van u de bosrand en links een weiland. Aan de Tsplitsing bij zitbank gaat u L (rood) over de
veldweg.
(Rechts ziet u het ommuurde (slot)klooster
Mariëndaal (zusters Redemptoristinnen), dat uit
1848 dateert).
Bij de voetbalvelden van V.V. Partij wordt de
veldweg een asfaltweg. Aan de 3-sprong in Partij
bij wit huis met muurkruis gaat u R (Tevenstraat).
Aan de T-splitsing gaat R terug naar het
startpunt.
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