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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling, wandelt u eerst door weilanden langs de 
Selzerbeek en dan loopt u omhoog naar een wijngaard.  Vervolgens loopt u verder omhoog naar het 
Plateau van Bocholtz waar u rondom schitterend uitzicht heeft.  Dan loopt u omlaag met prachtig uitzicht 
op Eys, Via het waterwingebied Roodborn en smal tunneltje loopt u naar het gehucht Cartils. Via een pad 
gelegen tussen akkers komt u in Wittem bij brasserie Gerardus Heukske, een fijne pauzeplek. Dan loopt u 
door weilanden naar Hoeve de Bek en vervolgens wandelt u een flink stuk langs de Geul. Via veldwegen 
loopt u terug naar Wahlwiller. Deze route is echt een toppertje door het 5-steren landschap Zuid-Limburg. 
U kunt ook starten in Wittem bij brasserie Gerardus Heukske. Start dan bij punt 5 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startpunt: Parkeerplaats John F. Kennedystraat 4, Wahlwiller. 
 

 
 

Startpunt: Brasserie Gerardus Heukske, Van Plettenbergweg 7, Wittem.  Tel: 043-8529275.  Geopend: 
woensdag t/m zondag vanaf 10.00 uur. Maandag en dinsdag is mogelijk voor groepen op afspraak. 
Parkeer op de grote parkeerplaats aan de Wittemer Allee 34, Wittem. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,01 km  2.20 uur  67 m  88 m 
 

 
 

1334. WAHLWILLER – WITTEM 10 km  
 

1. Met uw rug naar de  parkeerplaats gaat u L de 
asfaltweg omlaag. Negeer zijwegen en na 150 m 
buigt de weg naar rechts (Beeklaan) met links de 
Selzerbeek. Aan de 3-sprong gaat u RD.  Aan de 
T-splitsing gaat u L de brug over en ga dan 
meteen voor zitbank L over het pad 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, een zijbeekje van 
de Geul.  
 

(100 m voor het einde van het weiland ziet u rechts  
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 stenen brug gaat u R over de veldweg en ga 
dan meteen R (Route des Vins) bij infobord via 
houten klaphek  (Wiengetske). het pad omhoog.  
Voorbij zitbank wordt het pad bij de ingang van 
wijngaard Hubertus een stijgende veldweg.  
 

2.. Even verder gaat u aan de 3-sprong  bij bord 
“Route de Vins” L over het brede graspad en  een 
eindje verder passeert u links de Wittemmer 
wijngaard.   
 

(In de wijngaard staat een torenvalken broed- en 
overnachtingkast op paal. De valk haalt de kleine 
muisjes uit de wijngaard). 
 

Aan het holle pad, waar een kastje met het 
doodsprentje van Matty Rijcken staat,  gaat u R 
het holle pad omhoog, dat even verder een 
stijgend graspad wordt. 
 

(Als u hier de trap omhoog loopt, komt u bij het 
ongevalskruis van Matty en een zitbank met mooi 
uitzicht  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, terecht kwam).  
 

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 R.  Meteen daarna  
gaat u L (Route des Vins) over  het smalle pad 
gelegen  tussen meidoornhagen. Na 300 m maakt 
het pad twee haakse bochten en wordt bij zitbank 
en veldkruis een dalend  graspad. 
 

(Hier bij zitbank, een genietplekje, heeft u prachtig 
uitzicht over het vijfsterren landschap Zuid-Limburg 
o.a. op het St Agathakerkje in Eys).  
 

Beneden in het weiland gaat u L de veldweg 
omlaag met even verder rechts de spoorlijn van 
het toeristische Miljoenenlijntje.   
 

(De vrijwilligers van de Zuid-Limburgse Stoomtrein 
Maatschappij exploiteren deze spoorlijn. Startpunt is 
station Simpelveld. Wandeling 185 is een combinatie 
van stoomtrein en wandelen. Mogelijk ziet u een 
puffende stoomtrein voorbij komen).  
 

Steek bij spoorbrug heel voorzichtig de 
doorgaande weg over en ga L over het trottoir 
omhoog.  
 

3. Meteen daarna, voor woning uit 1903,  gaat u R 
over de veld- grindweg met meteen rechts van u 
het voormalig treinstation Eys-Wittem (1900-1938) 
dat een belangrijke halteplaats was van het 
bedevaartsoord Wittem. Omlaag lopend gaat u na 
300 m bij afsluitboom via draaihekje R (rood) 
onder het hoge spoorwegviaduct door van het 
toeristisch Miljoenenlijntje. Meteen na het viaduct 
gaat u L het bos- grindpad omlaag, dat bij 
gebouwtje (waterpomp) rechts omlaag buigt.  

http://www.gerardusheukske.nl/
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(U loopt hier door het circa 200 hectare grote 
waterwingebied Roodborn).  
 

Negeer zijpaden en via bruggetje steekt u 
beneden de Eyserbeek over. Aan de grindweg  
gaat u L verder door het waterwingebied. Voorbij 
bruggetje loopt u RD door het  50 m lange smalle 
donkere spoorwegviaduct van het Miljoenenlijntje 
waar ook de lager gelegen Eyserbeek 
doorstroomt.  Meteen na de tunnel gaat u R  en 
bij zitbank en kabouters (2021) loopt u via 
draaihekje het weiland in dat u RD oversteekt met 
links het meanderende  Eyserbeekje.   
 

(U passeert links in het weiland aan de Eyserbeek 
een zitbank t. h. a. Jeanne Cas.  Een genietplekje).    
 

Via draaihekje loopt u het bos in en volg RD het 
bospad.  
 

4. Na ruim 200 m steekt u L via  ijzeren  bruggetje 
het Eyserbeekje over en volg het pad RD (wit-
rood) omhoog.   Bijna boven bij volgende 
stegelke loopt u RD (wit-rood) door het weiland 
met links een meidoornhaag. (Rechts ziet u hier de 
kerk in Gulpen).  Aan de veldweg gaat u R (wit-
rood/geel). Aan de 3-sprong bij wegwijzer in het 
gehucht Cartils gaat u  L de asfaltweg omhoog. 
 

(Bij het eerste huis links (no.1) passeert u een oude 
grenssteen).  
 

De asfaltweg wordt een veldweg. Na 150 m bij 
zitbank  gaat u R (geel-rood) over het (gras)pad 
dat gelegen is tussen akkers en dat twee haakse 
bochten maakt.   
 

(Rondom heeft u mooi uitzicht o.a. op het mooie 
torentje van het klooster Wittem en in de verte op de 
hooggelegen kerk in Vijlen).  
 

Na 700 m gaat u aan de doorgaande weg R het 
asfaltpad omlaag. Na 150 loopt u bij hoge 
kloostermuur het bedevaartsoord Wittem binnen 
100 meter verder komt u rechts bij de leuke 
brasserie Gerardus Heukske, de sponsor van 
deze wandeling, waar u binnen of op het terras 
iets kunt eten of drinken. De vriendelijke uitbaters 
vernemen graag wat u van de wandeling vindt.   
 

5. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
gaat u R omlaag.  Aan de T-splitsing gaat u L en 
steek vlak daarna bij ingang van kloosterkerk via 
oversteekplaats de doorgaande weg over.  
 

(U kunt hier een kijkje nemen in de prachtige 
kloosterkerk. Via de kerk komt u ook bij de mooie  
O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand kapel, de 
Smartenkapel en de grote Gerarduskapel. Zeker 
even gaan kijken).   
 

Steek dan schuin R de grote parkeerplaats over 
richting witte woning. Voor het witte huis 
(1a/frituur) gaat u L door de bomenlaan. 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 kasteelhoeve en 
kasteel Wittem (12e eeuw)).  
 

Vlak voorbij de Geulbrug gaat u L (geel-rood) via 
ijzeren klaphek en draaimolentje het weiland in en 
loop RD.  
 

(Rechts aan de bosrand ziet u een oorlogsbunker  
die bij een eventuele inval van het Duitse leger een 
eerste vorm van verzet moest bieden bij de 
Geulovergangen).  
 

Via bruggetje steekt u de tak van de Geul over en 
loop RD (geel-rood) het (gras)pad, gelegen 
tussen afrasteringen, omhoog. Bij het voormalige 
bakhuis (’t bakkes) van de hoeve ,waarin  vroeger 
broden en vlaaien werden gebakken, loopt RD 
over de klinkerweg met links de hoeve. 
 

(I.v.m. brandgevaar stond ’t bakkes los van de 
boerderij).  
 

Aan de asfaltweg, bij wegwijzer en met rechts de 
steile Gulperberg, gaat u L. Negeer meteen 
tegenover de mooi gerestaureerde Hoeve De Bek 
(nr. 139)/1663, met de  mooie met leisteen 
bedekte dakkapelletjes, smalle asfaltweg rechts. 
 

(Hoeve de Bek as tot 1825  het poststation 
halverwege de oude hoofdweg Maastricht-Aken). 
 

6. Vlak daarna aan de Y-splitsing bij zitbank en 
wegkruis gaat u R (Hommerigerweg) de smalle 
asfaltweg omhoog. Negeer bij verbodsbord zijpad 
rechts. 200 m verder, vlak voor woning, gaat u L 
(geel/rood) het (gras)pad omlaag. (Beneden 
passeert u links een oorlogsbunker). Beneden aan 
de smalle asfaltweg gaat u R (rood).  10 meter 
voorbij Geulbrug gaat u R via draaihekje over het 
pad vlak langs de Geul, het snelst stromend 
riviertje van Nederland. (U kunt ook over het hoger 
gelegen pad lopen). Aan de smalle asfaltweg bij 
volgende Geulbrug gaat u L. Na 10 m gaat u R via 
het tweede brede ijzeren hek over het graspad 
met rechts de Geul. 
 

(Als het hek gesloten is, ga dan meteen na dit hek R 
met rechts afrastering. Bij de hoge afrastering van 
het voetbalveld steekt u R voorzichtig via overstapje 
de afrastering over en volg het  brede graspad. Lukt 
dit niet volg dan het alternatief onderaan de tekst).   
 

Volg nu het graspad met rechts de Geul en links 
de voetbalvelden. Aan de 3-sprong aan het eind 
van het grote weiland en bij de bosrand gaat u RD 
over het bospad met rechts nog steeds de 
meanderende Geul.  **** Aan de volgende 3-
sprong bij gedichtpaal en bij de steile rand van de 
meanderende Geul gaat u L (zwart/rood) over de 
veldweg met links de bosrand. (Rechts ziet u de 
kerk in Mechelen). Aan de T-splitsing gaat u R 
(zwart) de veldweg omhoog.   
 

(Rechts in de verte ziet u de hooggelegen 
Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen).  
 

7. Steek boven bij stenen wegkruis (1981) de 
doorgaande weg over en loop RD (zwart) de 
veldweg omhoog.  Aan de T-splitsing gaat u R 
(zwart). Aan de 3-sprong, voorbij ingang van 
regenwaterbuffer Gulkoelerweg, gaat u L. Aan de  
asfaltweg bij houtzagerij loopt u RD omlaag. 
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Steek beneden de doorgaande weg Maastricht – 
Vaals over en ga R over het fietspad omhoog.   
Let op!   Waar na 50 m rechts de vangrail begint, 
gaat u L het trapje omlaag en volg het dalende 
smalle pad gelegen tussen haag en bosstrook. Bij 
de voormalige hoeve (1780), met in de rechter 
zijgevel een Mariabeeld in muurnis en bij het 
mooie vakwerkhuis (nr. 2/1800) gaat u R  de 
asfaltweg door het dorp Wahlwiller omhoog 
richting kerk. Negeer na 200 m doodlopende 
klinkerweg links (Vrijthof). Meteen daarna gaat u 
boven aan de 3-sprong bij groot wegkruis, Sint 
Cunibertuskerk en Gasterij Aan Gen Kirk, ook 
sponsor van de wandelgids,  RD.   
 

(Het mooie kerkje is bekend om de zestien  
kruiswegstaties geschilderd op panelen door de 

schilder Aad de Haas. Het grote kruis is vermoedelijk 
een Missiekruis uit circa 1870).  
 

Meteen daarna gaat u aan de volgende 3-sprong 
bij stenen wegkruis L (President John F. 
Kennedystraat) omlaag en u komt weer bij de 
parkeerplaats. 
 

Alternatief punt 6: 
Blijf de asfaltweg RD volgen. Aan de T-splitsing 
bij muurkruis aan de rand van Partij gaat u bij 
verbodsbord R (rood). Voorbij sportcomplex 
wordt de asfaltweg een grindweg.  Na 300 m gaat 
bij zitbank R over het pad met links de bosrand 
en rechts een weiland. Aan de 3-sprong voor de 
Geul gaat u L. Ga nu verder bij **** in punt 6. 

    
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.   

 

 


