68. EYS 8,6 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Een prachtige heuvelachtige wandeling met schitterende uitzichten door het vijfsterren landschap Zuid Limburg.

Startpunt: Restaurant Bie de Tantes aan de Wittemerweg 29, Eys. (Tegenover de kerk). Geopend:
Maandag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur.
Rechts van de kerk zijn parkeerplaatsen.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

8,60 km

2 uur

106 m

184 m

68. EYS 8,6 km
1. Met uw rug naar de ingang van de herberg gaat
u L. Meteen daarna aan de kruising bij wegkruis
(zie infoplaatje) en ANWB-wegwijzer gaat u L
(Grachtstraat) richting Ubachsberg met rechts de
rijksmonumentale barokke St. Agathakerk (17321734/zie infobordje). Vlak daarna gaat u aan de 3sprong R (St. Agathastraat) de klinkerweg
omhoog met rechts het oude kerkhof.
(U loopt nu door het oude gedeelte van Eys. Meteen
links (nr, 3/18e eeuw) passeert u het met
Kunradersteen gebouwde voormalig boerderijtje. Kijk
eens bij huisnr. 7 (1766) naar het prachtige
deurkozijn).
Let op! Voor de mooie met Kunradersteen
gebouwde woning nr. 17 gaat u L (geel/Route des
Vins) en loop het lange trappenpad omhoog.
(Links voor het trappenpad ziet u een grot. Uit angst
voor het oorlogsgeweld werd in 1944 in de steile
mergelwand van de Boereberg deze grot
(schuilkelder) uitgehakt door mijnwerkers uit het dorp.
Later werd in de wand boven de ingang een nis
gemaakt waarin een Mariabeeld staat).
Loop bij het clubhuis van IVN Eys verder het
trappenpad omhoog dat even verder een stijgend
smal wordt.
2. Boven aan de 3-sprong bij draaihekje
(stegelke) en stenen/marmeren veldkruis gaat u L
(Route des Vins) de veldweg langs de zitbank
omlaag.
(Rechts ligt hier de biologische wijngaard van
Domein Aldenborgh.
Kijk ook hier even achterom en geniet van het
prachtige landschap.
Hier ziet u voor u een torenvalken broed- en
overnachtingkast aan hoge paal. De valk haalt de
kleine muisjes uit de wijngaard).
De route volgend heeft u omlaag lopend links
prachtig uitzicht en bij kleurrijke hekken ziet u voor
de 95 m hoge tv-toren in het Eyserbos).

Beneden aan de asfaltweg gaat u R (Route des
Vins) omhoog.
(Loop links van de weg en achter elkaar, want het
kan hier m.n. in het weekend soms erg druk zijn!)
Let op! Na 300 m bij het (tweede) brede houten
hek gaat u L (Route des Vins) via klaphek het
weiland in en loop RD door het weiland omlaag.
3. Ga beneden door het stegelke en loop het
volgende weiland omhoog. Aan de T-splitsing, na
trappen/klaphek en draaihekje, gaat u L (zwart) en
via draaihekje volgt u RD het smalle paadje.
(U verlaat hier Route des Vins. U kunt ook over het
rechts hoger gelegen graspad lopen).
4. Blijf dit pad ruim geruime RD langs de helling
volgen en even verder heeft u links weer mooi
zicht op de St. Agathakerk.
(Bijna aan het eind van het pad staat een zitbank met
mooi uitzicht o.a. op de appellaagstamboomgaard,
die na de bloesemtijd (mei) tot de oogst (sept/okt)
afgedekt is met fijnmazige hagelnetten).
Steek na 600 m de smalle steile asfaltweg
(Eyserbosweg) over, loop de trapjes omhoog en
meteen daarna bij zitbankje gaat u R (blauw) het
brede graspad omhoog met links afrastering en
schitterend uitzicht. Vlak daarna aan de 3-sprong
bij oude liggende boomstam gaat u L (blauw) het
pad door de bosrand omhoog met links prachtig
uitzicht. Het pad buigt 100 m verder schuin rechts
omhoog. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u L
(blauw/rood/groen) omlaag.
(Ruim 50 m verder passeert u links een zitbank en
oriëntatiebord. Hier heeft u bij helder weer prachtig
uitzicht o.a. op de hooggelegen St. Martinuskerk
(1860-1862) in Vijlen, de 133 hoge tv-toren in het
Aachener Wald en op de twee uitzichttorens op het
Drielandenpunt
in
Vaals
(Boudewijnen
Wilhelminatoren).
De windturbines, EuroWindPark Aachen, staan op
Duits grondgebied nabij de
grensovergang
Bocholtz).

5. Na 150 m gaat u aan de 4-sprong R
(groen/rood/blauw) verder door het Eyserbos
omhoog.
Boven aan de 4-sprong gaat u L door het
berkenbos
omlaag.
(U
verlaat
hier
de
wandelmarkeringen). Beneden aan de T-splitsing
gaat u R de bosweg omhoog. Boven aan de
smalle asfaltweg aan de rand van het Plateau van
Ubachsberg gaat u L omlaag. Na bijna 200 m gaat
u bij wegwijzer L (geel/blauw/wit-rood) de bosweg
omlaag richting Cartils/Gulpen. Negeer zijpaden
en volg geruime tijd de dalende grind- veldweg
met weer mooie uitzichten.
(150 m verder heeft u bij zitbank, genietplekje, mooi
uitzicht over Gulpen).
Na 800 m steekt u
Miljoenenlijntje over.
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(De Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM)
exploiteert op deze spoorlijn tussen Kerkrade en
Valkenburg een stoomtreindienst.
De aanleg van het 12,5 km lange traject tussen
Schaesberg en Simpelveld kostte ongeveer 1 miljoen
gulden per km. In die tijd (1925-1934) enorm veel
geld. Vandaar de naam “Miljoenenlijntje”.
Station Simpelveld is het kloppend hart van de ZLSM
en tevens opstapplaats. Zeker eens doen).
6. Let op! Na ruim 300 m, vlak voorbij bord
“Grondwaterbeschermingsgebied” gaat u bij
breed ijzeren L (geel/blauw/wit-rood) door het
weiland omlaag met rechts een meidoornhaag.
(U loopt hier over het terrein van Landgoed
kasteelhove Cartils. Even verder passeert u een
zitbank).
Beneden aan het einde van de meidoornhaag
gaat u R en loop via stegelke RD door het weiland
met rechts afrastering van rustgebied voor
dieren. (Na veel regenval kan het hier erg drassig
zijn).
7. Steek via stalen bruggetje de meanderende
Eyserbeek, een zijbeekje van de Geul, over en
volg dan het pad RD (geel/wit-rood) via stegelke
omhoog met bijna boven links van u een
meidoornhaag. Boven aan de veldweg gaat u R
(rood). Aan de 3-sprong bij wegwijzer in de
buurtschap Cartils gaat u L (rood/zwart) omhoog
richting Wittem.
(Bij het eerste huis links (no.1/1896) passeert u een
oude grenssteen).
8. De asfaltweg wordt een veldweg en een eindje
verder ziet rechts het mooie torentje van het
klooster in Wittem. Negeer na 100 m bij zitbank
zijpad rechts en volg geruime tijd RD de (holle)
stijgende veld- grindweg.
(150 m verder bij regenwaterbufferuitstroom passeert
u rechts het monument van de Canadian Airforce.
Hier kwamen vier vliegeniers op 28-4-1944 om het
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leven kwamen toen hun bommenwerper neerstortte.
Zie infobordje).
Na 700 m komt u boven bij het verzetsmonument
op de Eyserlinde.
(U bent hier bij het 4,5 m hoge verzetsmonument op
de Eyserlinde. Het op 3 mei 1952 onthulde
monument is een zuilvormige beeldengroep,
vervaardigd uit één stuk Limburgs natuursteen.
Hier staan ook picknickbanken en een oriëntatiebord.
Een prima pauzeplek met prachtig uitzicht).
Steek de doorgaande weg schuin rechts over en
loop bij wegkruis, wegwijzer en in grond liggende
herinneringsteen aan Joost RD (rood) de smalle
asfaltweg omhoog richting Wahlwiller.
9. Negeer zijpaden en volg 1,6 km deze smalle
licht stijgende asfaltweg, die na 1 km een
grindweg wordt, RD met prachtig uitzicht.
(Meteen rechts heeft u prachtig uitzicht over het vijf
sterren landschap Zuid-Limburg. De plek met op de
heuvelrug de rij Italiaanse populieren, die op
cipressen lijken. wordt door de populaire weerman
Thijs Zeelen van de provinciale tv- en radio zender
L1 in zijn weerpraatje regelmatig het Toscane van
Limburg genoemd. Ze zijn in de jaren vijftig van de
vorige eeuw geplant door fruitteler Tom Brand als
windschutting om zijn fruitbomen te beschermen. De
rij bomen is ten opzichte van vroeger flink uitgedund
Na 1 km, waar de asfaltweg een grindweg wordt,
heeft u links mooi uitzicht op de in het Eyserdal
gelegen St Agathakerk.
Na 1,3 km passeert u boven een zitbank, een
genietplekje).
Na 1,6 km aan de 5-sprong bij zitbank,
ongevalskruis en gedenksteen t. h. a. Arnold
Boillon, gaat u scherp L (rood) over de asfalweg.
(Arnold Boillon was een boerenzoon die op weg was
van Eys naar Wahlwiller of andersom, Bij onweer
schuilde hij hier onder de dikke boom toen hij door de
bliksem getroffen werd. De tekst op de steen, waar
het oude kruis dat voor het eerst werd gemeld in
1860 op heeft gestaan, luidt: Wie ein dieb in der
Nacht, also wird der Tag des herren kommen. Betet
für seine Seele).
100 m verder begint de asfaltweg bij waterpoel te
dalen en heeft u weer prachtig uitzicht. Na 500 m
steekt u via brug weer het Miljoenenlijntje over.
(Meteen na de brug staat rechts een zitbank waar u
alweer schitterend uitzicht heeft o.a. op de rechts op
de heuvel gelegen langgerekte wijngaard van
Domein Aldenborgh).
Bijna beneden aan de 3-sprong loopt u RD met
even verder links het mooie vakwerkhuis (18e
eeuw). Beneden aan de 4-sprong bij boomkruis
gaat u L (Wezelderweg) de weg omlaag, die bij
groot muurkruis hangend aan de
met
Kunradersteen gebouwde voormalige pastorie
naar rechts buigt.

U steekt de Eyserbeek over en voorbij de met
Kunradersteen gebouwde voormalige lagere
school (nr, 3) komt u weer bij de herberg, de
sponsor van de wandeling, waar u binnen in de
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sfeervol ingerichte zaak of op het leuke terras
nog iets kunt eten of drinken.

Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

