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Tijdens deze flink heuvelachtige en zeer panoramische wandeling kunt u 7 km  pauzeren bij Bakkerij – 
Lunchroom Starmans (zondag gesloten). Vanaf de parkeerplaats wandelt u omlaag naar het 
waterwingebied Roodborn. Via de buurtschap Piepert loopt u omhoog naar het Eyserbos waar u een 
zitbank passeert met schitterend panorama! Dan volgt u een leuk pad langs een mooi droogdal. Via 
weilanden en veldweg loopt u omhoog naar de rand van de buurtschap Trintelen. Via een veldweg en later 
graspad loopt u langs bosrand omlaag naar Eys waar u na 7 km bij de bakkerij/lunchroom kunt pauzeren. 
Het Sjwatzbroeëd gezond is zeer aan te bevelen door Jos!  Dan loopt u omhoog naar het plateau van 
Bocholtz met rondom prachtig uitzicht. Via een panoramisch pad loopt u omlaag naar de rand van 
Wahlwiller. Vervolgens loopt u door weilanden langs de Selzerbeek en via een mooie holle veldweg loopt u 
weer omhoog naar het Plateau van Bocholtz. Via een rustig dalende smalle asfaltweg  komt u weer bij de 
parkeerplaats. U kunt ook starten in Eys bij de lunchroom maar parkeer a.u.b. niet voor de bakkerij ( I.v.m. 
klanten).  
 
Startpunt: Wandelparkeerplaats Cartilserveldweg bij verzetsmonument op de Eyserlinde, gelegen aan de 
van Plettenbergerweg/Wittemerweg buiten Eys. (U rijdt van Wittem via de van Plettenbergerweg omhoog 
richting Eys en na 1 km gaat u boven  L de parkeerplaats op. Vanuit Eys rijdt u via de Wittemereweg  omhoog 
richting Wittem. 400 meter voorbij spoorbrug gaat u boven  R de parkeerplaats op).  
 

 
 
Startpunt Eys (Beperkte parkeergelegenheid): Bakkerij – Lunchroom Starmans, Mr. Dr. Froweinweg 4a, 
Eys.  Tel: 043-4511589.  Open dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur en  zaterdag van 07.00 tot 16.00 
uur. Zondag gesloten.  (Start de tekst bij punt 5). 
 

 
 

1321.  EYS 11,9 km 
 
1. Staande op de parkeerplaats, waar het hoge 
verzetsmonument op de Eyserlinde staat, loopt u 
met uw rug naar de doorgaande weg RD over de 
parkeerplaats. Let op! Meteen na de 
parkeerplaats gaat u bij rechts gelegen akker en 
waar de holle dalende veldweg begint R het 
paadje (even) omhoog en loop  dan RD over het 
graspad met links afrastering van akker en rechts 
bos/struikgewas.   Negeer zijpaden en volg RD 
het pad, dat een dalend graspad wordt dat twee 
haakse bochten maakt met rechts een 
meidoornhaag.  
 

(Voor u ziet u de 94 m hoge tv-mast in het Eyserbos 
Bij meidoornhaag ziet u rechts de St Agathakerk 
(1732-1734) in Eys).  
 

Steek beneden de veldweg over en loop RD 
(rood) onder het spoorwegviaduct door van het 
toeristisch Miljoenenlijntje. Meteen na het viaduct 
gaat u L het brede bospad omlaag, dat bij 
gebouwtje (waterpomp) rechts omlaag buigt. 
 

(U loopt hier door het circa 200 hectare grote 
waterwingebied Roodborn).  
 
Negeer zijpaadjes rechts en via bruggetje steekt u 
beneden de Eyserbeek over. Aan het brede 

grindpad gaat u R verder door het 
waterwingebied. Via draaihekje bij  ijzeren hek en 
zitbank gaat u R (blauw) over de grindweg, die 
vlak daarna in de buurtschap Piepert een  
asfaltweg wordt. Waar de asfaltweg naar links 
buigt, gaat u tegenover huisnr. 15 en bij infobord 
L het smalle bospad omhoog. In het grote 
weiland/grasveld loopt u RD verder omhoog met 
rechts de bosrand. 100 meter verder loopt u het 
korte trappenpad, gelegen tussen struikgewas, 
omhoog. Let op! 50 meter verder bij de volgende 
bosrand/struikgewas  gaat u bij bordje “Welkom” 
RD het bospaadje omhoog. (Kijk hier nog even 
achterom en geniet van het schitterend uitzicht over 
het vijfsterren landschap Zuid-Limburg).  
 
2. Na 30 m bij omgevallen oude boomstam buigt 
het bospaadje naar rechts en even verder wordt 
het bospad een steil stijgend pad. Na ruim 100 m 
gaat u in het Eyserbos aan de kruising R 
(groen/rood) omhoog.   
 

(Na 100 m passeert u rechts een oriëntatiebord en 
zitbank, een genietplekje.  
 
 
 

https://www.facebook.com/Bakkerijstarmans/


  blz 3 van 4 

 

Hier heeft u bij helder weer prachtig uitzicht o.a. op 
de hooggelegen St. Martinuskerk (1860-1862) in 
Vijlen, de 133 m  hoge tv- toren in het Aachener Wald 
en op de twee uitzichttorens op het Drielandenpunt in 
Vaals (Boudewijn- en Wilhelminatoren). De 
windturbines, EuroWindPark Aachen, staan op Duits 
grondgebied nabij Bocholtz).  
 

Boven aan de Y-splitsing gaat  R (blauw). Vlak 
voor de beneden liggende asfaltweg en bij 
liggende oude boomstam gaat u R (blauw/wit-
rood) het brede graspad omlaag met rechts 
afrastering en voor u schitterend uitzicht. Steek 
beneden bij zitbank via trapje (u kunt hier ook L 
over graspad lopen) de smalle asfaltweg 
(Eyserbosweg bekend van wielerklassieker Amstel 
Gold Race) over en loop RD (zwart) over het 
graspad/veldweg. Na 50 m passeert u een zitbank 
en volg dan geruime tijd RD het pad met rechts 
de haag/afrastering. (Links boven ziet u hier weer 
de tv-mast). Na 500 m gaat u bij draaihekje 
(stegelke) R het trapje omlaag en loop via 
draaihekje en klaphekje RD door het weiland 
omlaag. Beneden loopt u via volgend  draaihekje 
RD door het volgend weiland omhoog. Boven  
voorbij in weiland staand stegelke gaat u via 
klaphek bij breed houten hek R de doorgaande 
weg omlaag. (Loop hier rechts over de grasberm. 
Ga dus niet links van de weg lopen).     
 
3. Na 300 m gaat u  scherp L de veldweg omhoog, 
die even verder rechts omhoog buigt en een 
eindje verder even steil omhoog gaat.  Na 300 m 
gaat u voorbij zitbank en bij stenen wegkruis en  
draaihekje L (geel) de veldweg omhoog.    
 

(Hier ligt  een wijngaard van Domein Aldenborgh. 
Rechts heeft u weer prachtig uitzicht). 
 

Volg geruime tijd de veldweg, die na 200 m “vlak” 
wordt. (Boven ziet u links boven de buurtschap 
Eyserheide).  Na 1,2 km gaat u aan de doorgaande 
weg R (geel). (U kunt rechts over de grasberm 
lopen).  Na 100 m gaat u aan de 4-sprong scherp 
R (zwart) de veldweg omlaag, die u geruime tijd 
volgt en die na 300 m een holle dalende veldweg 
wordt.  
 

(Hier aan de doorgaande weg ziet u voor u woningen 
in de buurtschap Trintelen. Als u 50 m RD loopt over 
de doorgaande weg, dan komt u bij een van de 
markantste bomen van het Heuvelland. Deze circa 
200 oude haagbeuk is in de regio bekend onder de 
naam D’r Paddesjtool (paddenstoel)).  
 

De route volgend ziet u na 200 m links de 
windturbines (EuroWind Parc Aachen) in het Duitse 
Vetschau/nabij Bocholtz. Schuin links voor u ziet u 
133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald met rechts 
daarvan de Boudewijn uitzichttoren op het 
Drielandenpunt in Vaals).   
 

Na bijna 700 loopt u aan de 3-sprong bij 
regenwaterbuffer RD omhoog. 200 meter verder  
wordt de veldweg een dalende asfaltweg. (Hier 
boven heeft u rondom weer schitterend uitzicht). Na 

50 m, meteen voorbij rechts gelegen kleine 
parkeerplaats/keerpunt, gaat u  L over de brede 
grasstrook met links de omhoog lopende akker 
waarop veel stenen liggen.  Aan de T-splitsing bij 
de bosrand gaat u R het (gras)pad omlaag met 
links de bosrand.    
 
4. Negeer zijpaden links en volg het dalende pad 
dat na 250 m naar rechts (rood) buigt. 100 meter  
na de bocht naar rechts  passeert u een zitbank 
en infobord en loop RD (rood) verder omlaag.  
 

(Hier bij zitbank en infobord heeft u mooi zicht op 
kasteel/kasteelhoeve Goedenrade (18e eeuw)).  
 

Aan de ongelijke 4-sprong in Overeys bij de met 
breuksteen gebouwde woning en groot wegkruis 
(zie infobordje) gaat u RD de asfaltweg omhoog, 
die meteen daarna een smal dalend pad wordt 
met links achtertuinen.  Aan de smalle asfaltweg 
gaat u L omlaag. Beneden in Eys gaat u aan de 
doorgaande L.  Negeer zijweg rechts en na 50 m, 
meteen voorbij Eyserbeek, komt u rechts bij 
Bakkerij–Lunchroom Starmans, de sponsor van 
deze wandeling, waar u iets kunt eten of drinken.  
Koffie met vlaai voor € 3,00.  TIP: Neem lekkere 
wafels of gebak mee voor thuis of voor 
onderweg. Reserveer een vers gebakken vlaai die 
u naar de wandeling even komt ophalen!   
 
5. Met uw rug naar de ingang van de bakkerij gaat 
u R. Aan de 4-sprong bij groot H. Hartbeeld (1919 
/zie infobordje) gaat u RD.  
 

(Even verder passeert u rechts een prachtige 
gerestaureerde met breuksteen gebouwde woning).  
 

Negeer na 200 m bij zitbanken smalle zijweg 
rechts (Op de Kamp) omhoog. Vlak daarna 
voorbij B&B Goedenraad (nr. 44) gaat R  de holle 
smalle asfaltweg omhoog. Aan de kruising bij 
wegkruis gaat u RD verder omhoog en na bijna 
100 m steekt u de  onbewaakte spoorlijn van het 
Miljoenenlijntje over en loop verder RD omhoog.  
 

(Mogelijk moet u even wachten omdat er een 
puffende stoomlocomotief voorbij komt).  
 

Na 500 m gaat u boven aan de T-splitsing bij 
wegwijzer R (blauw/zwart) over de smalle 
asfaltweg richting Nijswiller met rondom weer 
prachtig uitzicht. 
 

(Rechts op de heuvel ziet u het Eyserbos, met de 
hoge tv-mast, waar u eerder heeft gewandeld).  
 

Na ruim 400 m gaat u voor bosje L (blauw/zwart) 
over de veldweg.  
 

(Als u hier even RD loopt, dan komt u bij zitbank, 
afvalbak en bijzonder  wegkruis, met tekst).   
 

Steek beneden bij wegkruis en wegwijzer de 
smalle holle asfaltweg over en loop  RD (zwart) 
over de veldweg/graspad richting Wahlwiller.  
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(Na 50 m passeert u een zitbank en oriëntatiebord, 
genietplekje!).  
 

Volg nu geruime tijd het licht dalende panorama 
pad met links mooi uitzicht over het 
Selzerbeekdal en op het beneden gelegen 
wijndorpje Wahlwiller.   
 
6. Na 500 m gaat u aan de T-splitsing bij zitbank 
en wegkruis L (zwart/geel) de smalle asfaltweg 
omlaag.  
 

(Hier begint het steile gedeelte (max. 12.7%) van de 
Kruisberg, bekend van de wielerklassieker Amstel 
Gold Race). 
 

Let op! Beneden meteen voorbij zitbank en voor 
brug aan de rand van Wahlwiller gaat u R over het 
paadje met links de Selzerbeek.  Via  draaihekje 
loopt u het weiland in en loop dan RD beneden 
door het weiland langs de rij fruitbomen en met 
links het beekje. Ga bij breed ijzeren hek door het 
volgende draaihekje en loop RD door het 
volgende weiland met links het meanderende 
Selzerbeekje.  Bij stenen brug gaat u R over de 
veldweg. Negeer meteen rechts bij infobord en   
klaphek  (Wiengetske) zijpad rechts en ga L over 
het graspad dat even verder een stijgend hol pad 
wordt. U passeert een veerooster en volg verder 
RD het holle stijgende pad.  
 

(100 meter verder passeert u een trappenpad en een 
kastje met het doodsprentje van Matty Rijcken. 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. Als u hier aan het holle 
pad rechts het pad inloopt, dan komt u bij de 
Wittemer wijngaard Wahlwiller).  
 

Volg nu verder RD het holle pad dat even verder 
een stijgend graspad wordt. Na 300 m buigt 
boven het pad haaks naar links tussen de akkers 
door.  
 

(Hier heeft u weer prachtig uitzicht over het vijfsterren 
landschap Zuid-Limburg. Dit gebied, waar een rij 
Italiaanse populieren staat, wordt door de bekende 
Limburgse weerman Thijs Zeelen geregeld in zijn 
weerpraatje het Toscane van Limburg genoemd).  
 

Aan de smalle asfaltweg gaat u L omlaag met 
links weer prachtig uitzicht o. a. op de beneden 
gelegen dorpjes Wittem en Partij.  Steek na 700 m 
beneden bij wegkruis type vliegermodel  de 
voorrangsweg schuin rechts over en loop RD 
(rood) en u komt weer op de parkeerplaats met 
het prachtig uitzicht. Om de wandeling leuk af te 
sluiten kunt u nog even terug naar de bakkerij 
rijden voor koffie met wat lekkers of een heerlijke 
vlaai, die u mee naar huis neemt. Ga dan aan de 
doorgaande weg L omlaag. 

 
(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. U heeft hier weer  prachtig uitzicht over het vijfsteren landschap Zuid-Limburg. Wie sjoen os 
Limburg is …..).  
 

 
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.  

 

 
 

 

 

 

Bakkerij – Lunchroom Starmans 
 


