
116. WIJLRE 5,9 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
Een rustige korte wandeling omhoog naar het Eyserbos en via een prachtige veldweg omlaag naar Cartils. 
 
Startadres: Brasserie Amuseer, Marchierstraat 11, Wijlre.  
(Door de week kunt u parkeren op de parkeerstrook, in het weekend is de parkeerplaats geopend). 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 5,86 km  1.20 uur  89 m  89 m 
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116. WIJLRE 5,9 km 
 
1. Met uw rug naar de brasserie gaat u R. Aan de 
3–sprong bij wegkruis RD. Neem nu de eerste 
weg L (Leienhuisweg) omhoog. Negeer zijweg 
links omhoog. Aan de 4-sprong gaat u R over de 
smalle asfaltweg. Volg vanaf nu vrijwel de hele 
route de gele paaltjes. Via de spoorbrug steekt u 
het Miljoenenlijntje en volgt u de asfaltweg, die 
naar links buigt.  
 

(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).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R omhoog.  
 

(Even verder passeert u links bij zitbank de 
voormalige kalkoven Dikkebuiksweg (zie infobordje).  
Tegenover de kalkoven staat het ongevalskruis van 
de 21 jarige scout Vincent Amelot uit het Belgische 
Zele (Oost-Vlaanderen). Tijdens een touwspel, 
waarbij hij via een touw de weg via de ene graft naar 
de andere graft moest oversteken, brak het touw en 
kwam hij zwaar ten val. Twee dagen later overleed hij 
in het de Wever ziekenhuis aan de Putgraaf in 
Heerlen).   
 

Boven aan de 4-sprong gaat u R.  
 

(Een eind verder passeert u een zitbank met prachtig 
uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid-Limburg. 
Dit punt is lokaal bekend als de “Dieke Boek” (dikke 
buik)). 
 

2. U bereikt de bosrand en volgt de smalle 
asfaltweg nog 500 m RD langs de bosrand. Dan 
gaat u scherp R het bospad omlaag richting 
Cartils en Gulpen. Negeer zijpaden en volg 
geruime tijd deze dalende veldweg met weer 

mooie uitzichten. Via  spoorbrug steekt u weer 
het Miljoenenlijntje over.. 
 

(Mogelijk ziet u een puffende stoomtrein 
voorbijkomen. Een ritje met de stoomtrein van 
Simpelveld naar Wijlre en een prachtige wandeling 
terug kan met wandeling no.185)..  
 

Let op! Na circa 300 m gaat u L door een nauwe 
doorgang van paaltjes het weiland in en loop dan 
RD het weiland omlaag met rechts een 
meidoornhaag. Volg nu via enkele draaihekjes 
(stegelkes) het pad door de weilanden.   
 

3. Steek voorbij betonnen bruggetje via ijzeren  
bruggetje de Eyserbeek over en volg het pad via 
stegelkes RD omhoog met even verder links een 
meidoornhaag. Negeer hier de gele paaltjes naar 
rechts en loop rechtdoor naar de veldweg. De 
gele paaltjes komt u later weer tegen.  
 

(De Eyserbeek, een zijbeek van de Geul,  ontspringt 
in Bocholtz. Het dorp Eys is naar deze beek 
genoemd). 
 

Boven aan de veldweg gaat u R. Aan de 3-sprong 
in het gehucht Cartils gaat u R omlaag.  
 

(Omlaag lopend ziet u rechts kasteel/kasteelhoeve 
Cartils, waar u dadelijk langs komt).  
 

Steek beneden bij wegkruis voorzichtig de 
voorrangsweg over en ga R over tegelpad met 
rechts de doorgaande weg.  
 

(Even verder passeert u rechts de ingang van kasteel 
Cartils. De oudst bekende vermelding dateert van 
1257. De voorkant in neoklassieke stijl dateert van de 
jaren 1880.  Het oudste deel van het kasteel (de 
achterzijde) dateert van 1475).  
 

Negeer zijwegen en blijf de doorgaande weg RD 
volgen. Na 1 km komt u weer bij de leuke 
brasserie, de sponsor van deze wandeling, waar 
u binnen of op het terras  nog iets kunt drinken 
en eten. Achter de zaak is ook een mooi terras
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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.   

 

 


