120. WITTEM 7,3 km
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Deze route met lichte hellingen heeft alles te bieden: Prachtige uitzichten, langs bosranden, door
weilanden en langs de Geul. In Mechelen ligt genoeg horeca voor een pauze. Aan het eind is een fijn terras.
Startpunt: Restaurant In den Roden Leeuw, Wittemer Allee 28, Wittem. U kunt parkeren op de grote
parkeerplaats tegenover het restaurant.
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120. WITTEM 7,3 km
1. Met uw rug naar het restaurant loopt u naar de
grote parkeerplaats. Steek deze schuin rechts
over. Voor het witte huis (frituur) gaat u bij
afsluitboom L door de mooie bomenlaan met
rechts van u de grote schuur van de kasteelhoeve
(18e/19e eeuw). Steek de voorrangsweg over en ga
R over het fietspad.
(De grote woning Rijksweg no.2 is het voormalige
poststation “De Posterij” (1825-1856). Halteplaats
van de postkoets. Rechts ziet u kasteel Wittem (12e
eeuw)).
Vlak voorbij de Geulbrug gaat u L (zwart/geelrood) via ijzeren klaphek en draaimolentje het
weiland in en loop RD door het weiland richting
hooggelegen boerderij.
(Rechts aan de bosrand ziet een oorlogsbunker die
bij een eventuele inval van het Duitse leger een
eerste vorm van verzet moest bieden bij de
Geulovergangen).
2. Via draaihekje (stegelke) steekt u via bruggetje
de tak van de Geul over en loop RD (geel-rood)
via stegelkes door het weiland omhoog met
rechts het voormalige bakhuis (‘t bakkes) van de
hoeve waarin vroeger broden en vlaaien werden
gebakken.
(I.v.m. brandgevaar stond ’t bakkes los van de
boerderij).
Op het erf van de Hoeve de Bek (1663) loopt u
rechts over de klinkerweg langs deze hoeve. Aan
de asfaltweg gaat u L.
(Rechts ziet u de 600 m lange steile Gulperberg. U
passeert meteen links de mooi gerestaureerde
Hoeve de Bek (Oude Akerweg 139) met de mooie
met leisteen bedekte dakkapelletjes. Tot 1825 was dit
tevens het poststation, halverwege de oude weg
Maastricht-Aken).
Negeer meteen zijweg rechts omhoog.
Vlak
daarna aan de Y-splitsing bij wegkruis en zitbank
gaat u R (Hommerigerweg) de smalle asfaltweg
omhoog. Na 100 m gaat u bij verbodsbord R
(geel) over het (gras)pad dat even verder steil
links omhoog buigt.
(Boven bij zitbank heeft u mooi uitzicht over het
droogdal).
Net vóór, dat aan de linkerzijde het bos begint,
gaat u bij bordje van Staatsbosbeheer L het smal
(even) steil paadje omhoog en loop dan verder
langs de bosrand omhoog. Negeer bospad
rechts.
3. Boven aan de T-splitsing bij infobord Groene
Hotspot nr. 7 en bij zitbank ter nagedachtenis van

Hub Loozen, gaat u R met rechts de bosrand en
links prachtig uitzicht.
(Hub Loozen, die in juni 2007 op 51 jarig leeftijd
plotseling stierf, werkte al 35 jaar bij Staatsbosbeer.
Hier heeft u bij zitbank en Groen Hotspot nr. 7 bij
helder weer formidabel uitzicht. Rechts ziet u de
hooggelegen St. Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen.
Rechts ziet u ook de twee uitzichttorens de
Wilhelminaen
Boudewijntoren
op
het
Drielandenpunt in Vaals en de 133 m hoge tv toren in
het Aachener Wald. Schuin rechts beneden ziet u het
ommuurde slotklooster Mariëndaal in Partij. Voor u
beneden, ziet u het Redemptoristenklooster in
Wittem en boven voor u, de 94 m hoge tv mast in het
Eyserbos en het Toscaans landschap met populieren
bij Eys. Schuin links ziet u de St. Gertudiskerk in
Wijlre).
Een eindje verder loopt u even door het bos. Volg
daarna weer RD het pad met rechts van u de
bosrand en links weiland/akker. Negeer breed
bospad schuin rechts omlaag en loop RD met
links weer prachtig uitzicht o.a. op de
windturbines (EuroWindPark Aachen), die nabij
Vetschau en nabij de grensovergang Bocholtz op
Duits grondgebied staan. Na 100 m passeert u
rechts een zitbank.
(Bijna 200 m voorbij deze zitbank (waar het graspad
licht naar rechts buigt) gaat u R over het bospaadje
en u komt na 15 m bij een moordkruis. In 1753 werd
hier de Kapucijner monnik F.P., die onderweg was
van het klooster in Hoogcruts naar het klooster in
Wittem, overvallen en liet daarbij het leven).
Loop nog 100 m verder RD langs de bosrand. Aan
de 3-sprong in de bosrand gaat u L. Waar na
100 m het brede pad naar rechts buigt, gaat u
voorbij zitbank RD het weiland in en volg het pad
RD, door het weiland, omlaag. Via volgende
klaphek komt u in het volgend weiland. Volg het
pad RD met even verder rechts van u de bosrand.
(Voor u ziet u weer de hooggelegen kerk in Vijlen.
Beneden ziet u het dorp Mechelen).
Via nauwe doorgang verlaat u het weiland. Volg
het holle pad door de bosrand omlaag en volg
dan het pad RD door het weiland met links mooi
uitzicht. Via klaphek bij groot ijzeren hek verlaat u
weer het weiland en loop dan de veldweg
omhoog. Negeer bij draaihekje zijpad rechts
omhoog en volg de RD de mooie holle dalende
veldweg.
(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. ZuidLimburg was toen al bevrijd. Zie infobordje).
4. 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).
Aan de T-splitsing bij waterpomp en muurkruis
aan vakwerkhuis gaat u R (rood/geel). Aan de
doorgaande weg bij de prachtige (voormalige)
vakwerkboerderij 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 hoort. In het lager
gedeelte bevindt zich de bakoven waar broden en
vlaaien werden gebakken).
U passeert meteen links een oorlogsbunker
(1940), een infobord en gedenksteen. Dan steekt
u eerst een molentak (Bovenste en Onderste
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, die langs de Mechelderbeek en
parallel aan de doorgaande weg loopt. Let op!
Vlak daarna bij wegwijzer gaat u L (rood/zwart)
richting Partij over het smalle pad gelegen tussen
de huisnrs. 34 en 36. Via klaphek komt u in een
weiland.

(Links ziet u de schietboom met kogelvanger van
schutterij St. Sebastianus (1657).
Volg nu geruime tijd RD (rood/zwart) het pad via
draaihekjes door de weilanden en later langs de
bosrand en akker. Na het eerste stegelke loopt u
parallel aan de links van u meanderende Geul,
het snelst stromend riviertje van Nederland.
5. Let op! Waar de Geul na 1 km bij
“gedichtsteen” een diep uitgesneden bocht naar
links maakt, gaat u R (rood/zwart) over het brede
pad met links de bosrand. Aan de 3-sprong gaat u
L (rood) over de veldweg. Negeer zijpaden.
(Rechts ziet u het geheel ommuurde slotklooster
Mariëndaal (zusters Redemptoristinnen), dat dateert
uit 1848).
Bij het sportcomplex van V.V. Partij wordt de
veldweg een asfaltweg. Aan de 3-sprong aan de
rand van het dorp Partij bij wit huis en muurkruis
gaat u L. U steekt weer de Geul over en volgt de
betonplatenweg omhoog.
6. Boven aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R
(rood). Negeer zijpaden. Beneden aan de 3sprong bij zitbank en wegkruis gaat u L. Negeer
zijweg links. Let op! Vlak daarna voor de Ysplitsing gaat u R (zwart/geel-rood) over de inrit
(klinkerweg) langs de hoeve de Bek. Loop dan RD
door het weiland omlaag met links het bakhuis (‘t
bakkes). Via bruggetje steekt u beneden de tak
van de Geul over. Bij twee ijzeren hekken
(“koeienweg”) loopt u via de twee nauwe
doorgangen RD door het weiland Steek de
voorrangsweg over en ga R over het fietspad.
Neem nu het eerste pad L door de bomenlaan en
u komt weer bij de grote parkeerplaats. Steek
deze schuin rechts over en u komt weer bij het
restaurant met terras, de sponsor van de
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt drinken en heerlijk kunt eten!

U kunt natuurlijk ook nog een bezoekje brengen aan de grote Gerardus kapel van het Redemptistenklooster
(1733). Naast de ingang van de Gerarduskapel ligt ook de ingang van de prachtige Redemptoristenkerk
(voormalige Kapucijnenkerk). U kunt deze kerk ook bezoeken via de grote Gerarduskapel, de kleine Smartenkapel
en de mooie Mariakapel. Het klooster is ook bekend vanwege de markante kloosterbibliotheek. De heilige
Gerardus Majella werd in 1893 door Paus Leo XIII zaligverklaard en wordt sindsdien vereerd in Wittem. Deze
verering maakte Wittem tot een belangrijk bedevaartsoord. Een bezoekje brengen aan de drie kapellen en de kerk
is zeker de moeite waard.
.
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