1336. EYSERHEIDE 6,9 km
www.wandelgidslimburg.com

Dit is de eerste route van deze wandelgids die start bij een wijndomein. Tijdens deze heuvelachtige en zeer
panoramische wandeling, wandelt u via o.a. veldwegen met schitterend uitzicht en het voormalig park van
kasteel Goedenraden, naar Eys. Dan loopt u omhoog naar een wijngaard en via paden met prachtig uitzicht loopt
u weer terug naar het wijndomein in Eyserheide waar u een lekker wijntje kunt proeven. Bij koud weer is er een
leuke binnenruimte. Deze route is een juweeltje gelegen in het vijfsterren landschap Zuid Limburg.

Startadres: Domaine Salamander, Eyserheide 2, Eysderheide. Tel: 06-12628952.
Dagelijks open vanaf 09.00 uur. Op afspraak kunnen groepen terecht voor een wijnproeverij en een lunch.
U mag op het erf parkeren langs de kant of iets verder rechts tussen de schuren.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

6,87 km

1.40 uur

86 m

117 m

blz 2 van 3

1336. EYSERHEIDE 6,9 km
1. Met uw rug naar de ingangspoort gaat u L. Vlak
daarna bij groot Mariabeeld gaat u L en u
passeert meteen bij zitbank het infobord
“Domaine Salamander”. Meteen daarna aan de 3sprong bij ANWB-wegwijzer en stenen wegkruis
gaat u verder RD (zwart/wit-rood/Route des Vins)
en u loopt het dorp uit.
(Na 100 m voorbij Fien Fleur, waar u van juni tot
september zelf bloemen (tegen betaling) van het veld
kunt plukken, heeft u lopend over het Plateau van
Ubachsberg rondom schitterend uitzicht).
Na 300 m, 50 m voorbij stenen stal, gaat u bij
ijzeren hek R (zwart/wit-rood/Route des Vins) de
holle veldweg omlaag.
Negeer bij zitbank
graspad links en loop RD (geel/zwart) verder de
veldweg omlaag, die even verder een stijgende
mooie holle veldweg wordt. Boven bij haagbeuk,
wegkruis en links de rand van de buurtschap
Trintelen gaat u R over de doorgaande weg.
(Hier bij wegkruis staat 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)).
Na bijna 100 m gaat u bij ijzeren hek RD (zwart)
de veldweg omlaag met links een meidoornhaag.
Volg nu geruime tijd RD de veldweg, die na 300 m
een mooie dalende holle veldweg wordt.

Vaals).
Aan de T-splitsing bij de bosrand gaat u L het pad
omhoog dat meteen daarna rechts het bos
inbuigt. Bij de volgende bosrand buigt het pad
naar rechts met links het grote grasveld/weiland.
Op de hoek van het bos gaat u R en u passeert
meteen een zitbank, een genietplekje. Meteen
daarna gaat u R 2 palen door en u passeert
meteen een groot marmeren grafkruis.
(Hier staat bij rhododendron struiken het marmeren
grafkruis van Willem Frowein, die in 1908 op 31
jarige leeftijd voorzitter werd van de directie van de
Staatsmijnen. In 1941 ging hij met pensioen en leidde
hij een teruggetrokken leven op Landgoed
Goedenrade. Hij was echter niet alleen een goed
manager, maar ook een sociaal voelend mens. In
1956 kreeg hij de erepenning van de provincie
Limburg).
Voorbij het grafkruis loopt u RD het brede bospad
omlaag. Aan de kruising gaat u L verder door het
bos van Landgoed Goedenrade.
Aan de Tsplitsing met links een weiland gaat u R het brede
bospad omlaag. Negeer pad rechts.

Na bijna 700 m loopt u aan de 3-sprong bij
regenwaterbuffer RD omhoog.

3. Beneden voor weilanden buigt het pad scherp
naar rechts (rood) en wordt (even) een brede
bosweg. Aan de Y-splitsing gaat u R (rood).
Meteen daarna gaat u aan de volgende Y-splitsing
R (rood) het pad omhoog. Aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u RD (rood) omhoog. Negeer
zijpad rechts. Meteen daarna gaat u boven aan de
T-splitsing L (rood) het pad omlaag met rechts de
bosrand. 100 m verder passeert u een zitbank en
infobord en loop RD (rood) verder omlaag.

(Boven heeft u rondom schitterend uitzicht over het
vijfsterren landschap Zuid-Limburg).

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

2. 200 meter verder wordt de veldweg een
dalende asfaltweg.

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.

(Na 200 m ziet u links de windturbines (EuroWind
Parc Aachen) in het Duitse Vetschau/nabij de
grensovergang Bocholtz).

(Rechts ziet u de mooie kerktoren
St. Agathakerk (1732-1734) in Eys).
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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 en rechts het lager
gelegen graspad.
(Schuin rechts in de verte ziet u de 133 m hoge
tv-toren in het Aachener Wald met rechts daarvan de
Boudewijn uitzichttoren op het Drielandenpunt in

4. Beneden in Eys gaat u aan de doorgaande weg
R over het trottoir.
(Als u hier L gaat, komt u na 100 m rechts bij Bakkerij
Lunchroom Starmans waar u o.a. heerlijk gebak kunt
krijgen).
Negeer zijwegen.

(Steek bij huisnr. 11 via zebrapad de doorgaande
weg over en loop aan de andere kant verder RD over
trottoir).

blz 3 van 3
eindje verder, omlaag lopend, weer mooi uitzicht o.a.
op de 95 m hoge tv-toren van Eys).
5. Beneden aan de asfaltweg gaat u R omhoog.

Na 700 m gaat u tegenover huisnr. 22 schuin R
(Sint Agathastraat) de eenrichtingsklinkerweg
omhoog. (U loopt hier door het oudste gedeelte van
Eys). Meteen voorbij huisnr. 17 gaat u R
(geel/Route des Vins) omhoog en loop meteen
daarna het trappenpad omhoog.
(Links voor het trappenpad ziet u een grot. Uit angst
voor het oorlogsgeweld werd in 1944 in de steile
mergelwand van de Boereberg deze grot
(schuilkelder) uitgehakt door mijnwerkers uit het dorp.
Later werd in de wand boven de ingang een nis
gemaakt waarin een Mariabeeld staat).
Loop bij het clubhuis van IVN Eys en grote
Belgische blauwsteen (zie infobord aan muur van
clubhuis) verder het trappenpad omhoog. Even
verder gaat het pad, gelegen tussen afrastering
van weiland en meidoornhaag, verder omhoog.
(Bijna boven passeert u het infobord van wijngaard
Domein Aldenborgh, waar u prachtig uitzicht heeft).
Boven aan de 3-sprong bij draaihekje (stegelke)
en stenen veldkruis gaat u L de veld- grindweg
langs de zitbank omlaag.
(Kijk ook hier even achterom en geniet van het
prachtige landschap. De route volgend heeft u een

(Loop links van de weg en achter elkaar, want het
kan hier m.n. in het weekend soms erg druk zijn).
Let op! Na 300 m gaat u bij het tweede grote
houten hek L (Route de Vins) via klaphek het
weiland in en loop het weiland omlaag.
Ga beneden door het draaihekje (stegelke) en
loop het volgende weiland omhoog. Aan de Tsplitsing na klaphek, stegelke en trap gaat u R
(zwart/Routes de Vins) over het smalle pad dat na
100 m een stijgend pad wordt. Na 400 m buigt het
pad/veldweg rechts omhoog en wordt even
verder een stijgende asfaltweg. Na 50 m loopt u
bij mooi vakwerkhuis de buurtschap Eyserheide
binnen.
(U passeert enkele prachtige, met Kunradersteen
gebouwde, woningen).
Negeer veldweg links. Bijna boven aan de
3-sprong gaat u RD (Eyserheide). Aan de
3-sprong bij wegkruis (1876/huisnr. 13) en groot
Mariabeeld gaat u L en u komt weer bij het
wijndomein Salamander, de sponsor van deze
wandeling, waar u nog een lekker wijntje kunt
proeven. Bij koud weer is er ook een
binnenruimte. De vriendelijke wijnboer John
verneemt graag wat u van de wandeling vindt.
(De hoeve stamt uit 1856).

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.

