1225. NIJSWILLER - GULPEN 13,7 km
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blz 2 van 4
Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling tussen 2 goede horecazaken klimt u eerst door
weilanden omhoog en loopt u over een open plateau over veldwegen naar de buurtschap Partij. Via leuke
weggetjes en voetpaadjes wandelt u naar een afgelegen hoeve en dan klimt u door weilanden omhoog naar
de Gulperberg waar u een schitterend panorama heeft. Dan daalt u af naar het Gulpener Brouwlokaal met
ruim terras waar u kunt pauzeren. Er zijn diverse speciaalbieren van de tap verkrijgbaar. De terugweg
wandelt u een mooi stuk langs de Gulp tot in de buurtschap Cartils en via veldwegen klimt u naar een hoog
gelegen plateau. U daalt langs wijnranken af en dan loopt u door weilanden langs de Selzerbeek naar de
rand van Wahlwiller. Dan wandelt u verder langs de Selzerbeek door de weilanden terug naar Nijswiller. In
de zomer kan op de graspaden wat hoger gras staan.

Startpunt: Eetbar Liflaf, Rijksweg 66 te Nijswiller. Tel: 06-51114414. Geopend: vrijdag t/m maandag van
10.00 tot 18.00 uur. Ontbijt mogelijk.
Aan de overzijde van de Rijksweg ligt een parkeerplaats aan de Kerkstraat.

Startadres: Gulpener Brouwlokaal, Rijksweg 19a, Gulpen. Start dan bij punt 5. Dagelijks geopend vanaf
11.00 uur. U kunt gratis parkeren op de grote parkeerplaats aan de Schoolstraat/Willem Alexanderplein. Met uw
rug naar de Schoolstraat loopt u RD over de parkeerplaats naar de Gulp en ga L over het klinkerpad langs de
Gulp. Ga dan verder bij **** in punt 4.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

13,70 km

3.30 uur

81 m

200 m

1225. NIJSWILLER - GULPEN 13,7 km
1. Met uw rug naar de eetbar gaat u R. Vlak
daarna aan de 4-sprong met rechts een Maria
afbeelding aan muur loopt u RD.
(Onder de afbeelding is een bordje geplaatst waaruit
blijkt dat deze afbeelding is geplaatst ter
nagedachtenis aan de soldaten H. Hamacher (36) uit
Kerkrade en soldaat L.C.F. Huntjens (23) uit
Valkenburg, die hier in de nabijheid om het leven
kwamen op 10 mei 1940).
Na 150 m gaat u meteen voorbij huisnr. 86 R over
het tegelpad langs de haag en loop het smalle
paadje langs de afrastering omhoog. Voorbij
draaihekje loopt u schuin rechts boven door het
weiland. (In de zomer (hooitijd) kan het gras hier
hoog staan). Bij bosstrook gaat u door het
draaihekje en loop dan RD verder omhoog
richting grote alleenstaande eik. Boven bij akker
gaat u RD over het paadje en na 10 m gaat u bij
hoge eik/wilduitkijkhut R met rechts struikgewas
en links de akker. In de hoek van de akker gaat u
L en ga dan meteen R het paadje omlaag.
Beneden gaat u L de holle smalle asfaltweg

omhoog. Boven passeert u links het vliegveldje
van modelvliegsportvereniging Aero ’79.
(Links ziet u hier de St. Martinuskerk (1860-1862) in
Vijlen).
Aan de 4-sprong bij veldkruis gaat u R (rood) de
brede veldweg (even) omhoog.
(U passeert meteen links een zitbank met prachtig
uitzicht over het 5 sterren landschap Zuid-Limburg).
Negeer na 350 m graspad links omlaag en loop
verder RD (rood/zwart) over de hooggelegen
veldweg.
(Links beneden ziet u de Johannes de Doperkerk
(1810 -1811) in Mechelen).
Aan de 4-sprong bij 3 zitbanken en veldkruis met
grote rozenkrans gaat u RD (zwart) de veldgrindweg omlaag.
2.Steek na 600 m bij gedenksteen (verzetslieden),
wegkruis en voormalig Arnold Janssen klooster
de doorgaande weg over en loop bij
ongevalskruis RD (zwart) de veldweg omlaag.

(Hier kwam op 8 april 1946 de 21 jarige uit Mechelen
afkomstige Angèle Pleyers om het leven. Zij is in de
bocht van een vrachtwagen gevallen die melkbussen
vervoerde).
Aan
de
3-sprong
bij
regenwaterbuffer
Gulkoelerweg gaat u RD (zwart). Na 50 m gaat u
aan de volgende 3-sprong RD omlaag. Aan de
doorgaande weg in Partij gaat u R omlaag.
Negeer twee zijwegen rechts omhoog en steek bij
huisnr. 61 via zebrapad de weg over en loop
verder RD omlaag. Meteen voorbij huisnr. 10 gaat
u L het smalle paadje gelegen tussen haag en
afrastering omhoog. Aan het eind van het pad
loopt u via draaihekje RD door het weiland. (In de
zomer (hooitijd) kan het gras hier soms hoog staan).
Voorbij volgend draaihekje volgt u het (voet)pad
RD langs de afrastering en akker.
Aan de grindweg gaat u R, die bij het
sportcomplex van Party een asfaltweg wordt.
(Rechts ziet u het ommuurde klooster Mariëndaal
(1848)).
Aan de rand van Partij gaat u aan de 3-sprong bij
muurkruis bij verbodsborden L met links het
sportcomplex.
3. Vlak voor de brug over de Geul gaat u R via
draaihekje over het graspaadje met links de Geul,
het snelst stromend riviertje van Nederland.
(In de zomer kunnen op het pad brandnetels staan. Is
dit zo, loop dan de betonplatenweg omhoog. Boven
aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R de smalle
asfaltweg omhoog. Negeer zijpaden. Beneden aan
de 3-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u L (geel).
Ga dan verder bij **** in punt 3).
Aan de asfaltweg gaat u L. Negeer (gras)pad links
omhoog. Aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis
gaat u RD (geel). **** Vlak daarna gaat u
tegenover de mooi gerestaureerde Hoeve De Bek
(nr. 139) met de mooie met leisteen bedekte
dakkapelletjes bij trafokast L de asfaltweg, die
vlak daarna een stijgende veldweg/graspad
wordt, omhoog.
(Hoeve de Bek stamt uit 1663. Tot 1825 was dit o.a.
het poststation halverwege de voormalige hoofdweg
Maastricht-Aken).
Na 300 m gaat u R het graspad omhoog. Na 10 m
gaat u L via klaphek het weiland in en ga dan
meteen R door het weiland omhoog met rechts
afrastering. (U kunt bij klaphek ook het mtb-paadje
RD blijven volgen). Blijf nu parallel aan de
afrastering, die twee haakse bochten maakt, door
het grote weiland struinen. Waar de afrastering
een haakse bocht naar links maakt, loopt u even
verder parallel aan de rechts gelegen steile
smalle asfaltweg. Bijna boven gaat u R door het
houten klaphek.
4. Ga dan L de smalle asfaltweg omhoog.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij
wegwijzer RD omhoog.
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(Hier aan de 3-sprong staan rechts zitbanken en het
herinneringsmonument aan de sportjournalist en
wielerlegende Jean Nelissen. In het monument zijn
een microfoon, zijn onafscheidelijk glas wijn en sigaar
(inkeping) verwerkt. U heeft hier bij de zitbanken
schitterend uitzicht).
Na 20 m gaat u aan de 3-sprong R (groen).
(Hier heeft u voorbij gsm-mast rechts bij zitbanken
weer schitterend uitzicht. Links beneden ziet u het
klooster Redemptoristen in het bedevaartsoord
Wittem. Voor u beneden het dorpje Partij en in de
verte ziet u hooggelegen St. Martinuskerk in Vijlen,
de 133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald en
rechts daarvan de Boudewijn uitzichttoren op het
Drielandenpunt in Vaals).
Bij zwerfstenen buigt de smalle asfaltweg links
omhoog met links een natuurspeeltuin. Waar de
smalle
asfaltweg
meteen
voorbij
groot
Mariamonument naar links buigt, gaat u bij
zitbanken RD (blauw) door het klaphek.
(Hier staat rechts het hoge Mariamonument (zie
infobordje bij ingang). Als u hier bij zitbanken even R
gaat, dan heeft u weer schitterend (ander) uitzicht).
Volg dan RD (blauw) het steile paadje de helling
omlaag met links een meidoornhaag. Beneden
gaat u L (blauw) de asfaltweg omlaag. Aan de 4sprong
bij
trappenpad
gaat
u
R
(groen/blauw/zwart) over het pad langs enkele
zitbanken en loop dan het trappenpad omlaag.
Beneden gaat u R de asfaltweg omlaag. Vlak
daarna aan de T-splitsing gaat u R en na 5 m gaat
u L de brede stenen trap omlaag. Beneden bij
waterspuwende vroedmeesterpad loopt u RD de
kasseienweg omlaag langs het bloemperk. Neem
nu de eerste weg L (Schoolstraat). Tegenover
huisnr. 5 gaat u R over de parkeerplaats. Bij het
riviertje de Gulp gaat u L over het klinkerpad met
rechts de Gulp.
****Aan de asfaltweg gaat u R
met links de Gulp, die bij het kunstwerk “de boot”
naar links buigt. Aan voorrangsweg gaat u R.
Meteen
daarna
aan
de
kruising
met
verkeerslichten steekt u de Rijksweg over en
gaat u R langs de doorgaande weg en even
verder loopt u langs de Gulpener Bierbrouwerij.
Dan komt u bij het Gulpener Brouwlokaal, de
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets
kunt eten of drinken. Met 16 Gulpener bieren van
de tap, waaronder ook experimentele bieren uit
de Microbrouwerij, staat in het restaurant bier
centraal, maar u kunt er ook puur en smaakvol
eten van lokale bodem. Er is ook een mooi rustig
achterterras. In het
winkeltje zijn o.a. ook
streekproducten te krijgen.
5. Met uw rug naar het brouwlokaal gaat u L. Vlak
daarna bij verkeerslichten gaat u L omlaag
richting Wijlre. 25 m voorbij grote zitbank en
Julian en Bernhardhard boom (zie infobord) gaat
u aan de 4-sprong op de Markt R (Looierstraat).

(Hier op de Markt staat links het kunstwerk “Driekop”.
Het beeld symboliseert de drie gezichten van de
Limburger: het vrome, het vrolijke en het ietwat
arrogante).
Meteen daarna gaat u rechts over de klinkerweg/
voetgangerszone lopen met even verder links de
Gulp. Negeer zijwegen. Aan het eind van de
klinkerweg steekt u bij brug de asfaltweg over en
loopt u RD (Burggraverweg) verder langs de
Gulp. Aan de 3-sprong RD. Waar de asfaltweg bij
brug naar rechts buigt, gaat u bij verbodsbord RD
over het grind- voetpad verder langs de Gulp.
Voorbij zitbank gaat u door het draaihekje en loop
RD door het weiland/grasland met links de
Gulp/Geul
(Even verder links bij hoge populieren stroomt links
de Gulp in de Geul. Links ziet u de Gertrudiskerk
(1835-1839) in Wijlre).
Aan het grindpad gaat u L en via bruggetje steekt
u de Geul over.
(Hier stroomt links de Eyserbeek in de Geul).
Vlak voor de doorgaande weg gaat u
bij
wegwijzer en 2 zitbanken R de brug over en volg
het pad met rechts afrastering en met links de
doorgaande weg. Bij brug gaat u L het paadje
omhoog en steek boven de doorgaande weg/
essenlaan over en loop RD. U steekt de molentak
van de Selzerbeek over en loop via klaphek bij
breed ijzeren hek RD over het grasdijk
(Deze molentak is in 1731 aangelegd voor de
drinkwatervoorziening van het klooster te Wittem en
de Wittemer Molen).
6. Steek de via kalphek de smalle asfaltweg over
loop via draaihekje RD door het weiland met links
met links afrastering en links beneden het
stroomgebied van de Eyserbeek.
(Links ziet u de kasteelhoeve en kasteel Cartils. Even
verder passeert u een zitbank.).
Aan de T-splitsing voor haag gaat u R door het
weiland omhoog met links de meidoornhaag. Aan
de veldweg gaat u R. Vlak daarna gaat u in het
gehucht Cartils aan de 3-sprong bij 3 essen L
over de asfaltweg, die een eindje verder een
veldweg wordt.
(Bij het eerste huis links (no.1) passeert u een oude
grenssteen).
Negeer zijpaden en volg geruime tijd RD de
veldweg, die een stijgende holle veldweg wordt.
(Na 400 m passeert u rechts het monument van de
Canadian Airforce. Zie infobordje).
Boven
passeert
u
het
4,5
m
hoge
verzetsmonument op de Eyserlinde, waar ook
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een oriëntatiebord en enkele picknickbanken
staan.
(U heeft hier weer prachtig uitzicht over het vijfsteren
landschap Zuid- Limburg).
Steek na de parkeerplaats de doorgaande weg
schuin rechts over en loop bij wegkruis en
wegwijzer RD (rood) de smalle asfaltweg omhoog
richting Wahlwiller met rechts weer prachtig
uitzicht. Let op! Na 700 m, 5 m voor einde haag,
gaat u R over het pad gelegen tussen akkers.
(Dit is het punt waar 5 m verder aan de asfaltweg een
pad van links komt. De route volgend heeft u weer
prachtig uitzicht).
Na 250 m buigt het pad echts omlaag en wordt
een hol dalend pad met mooi uitzicht over het
dorp Partij met het klooster Mariëndaal (1848).
Aan de 4-sprong bij trapje en kastje met het
doodsprentje van Matty Rijcken gaat u RD het
pad omlaag.
(Als u hier de trap omhoog loopt, dan komt u bij het
ongevalskruis van Matty. Hier staat ook een zitbank.
Hij verongelukte hier op 15 jarige leeftijd op deze
akker toen de tractor waarop hij reed kantelde en hij
tussen de tractor en de aanhangwagen, volgeladen
met bieten, terechtkwam)
7. Beneden aan de 3-sprong bij houten klaphek
(Wiengetske) gaat u RD over het pad door het aan
de natuur teruggegeven weiland en volg het
paadje met rechts van u het meanderende
Selzerbeekje.
(Even verder ziet u links aan de bosrand een grote
platte zwerfsteen met tekst liggen ter herinnering aan
de schuilkelder die in de zomer van 1944 op bevel
van de gemeente Wittem hier is aangelegd).
Bij ijzeren hek loopt u via draaihekje het volgende
weiland binnen en loop RD langs de rij
fruitbomen en met rechts nog steeds het beekje.
Via twee stegelkes gaat u RD over het smal pad
verder langs de beek. Bij brug en zitbank steekt u
de asfaltweg over en loopt u via stalen klaphekje
bij breed ijzeren hek over het graspaadje, dat u
geruime tijd RD volgt met rechts het 14 km lange
meanderende Selzerbeekje, een zijbeek van de
Geul. (In de zomer kan het gras hier soms hoog
staan). Na 1,1 km gaat u R over de smalle
asfaltweg die even verder naar links buigt.
Negeer doodlopende zijweg links. Vlak daarna
voorbij huisnr. 14 gaat u R (geel/zwart) het voetasfaltpad omhoog. Boven steekt u de Rijksweg
over en gaat u L en bij huisnr. 66 komt u bij
Eetbar LifLaf, de sponsor van deze wandeling,
waar u binnen of op het 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,
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