1449. WIJLRE 7 km – 4,5 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Wie krijgt er nou geen dorst van deze heuvelachtige wandeling naar de Brand Bierbrouwerij? Vanaf de
parkeerplaats loopt u naar de buurtschap Stokhem en loopt u via smal pad omhoog naar een zitbank met
prachtig uitzicht. Via veld- bosweg loopt u verder omhoog naar de rand van het Plateau van Margraten. Via
o.a. mooi dalende bosweg komt u weer in Stokhem. Via het prachtige Geuldal loopt u terug naar Brand
Proeflokaal waar u behalve een kop koffie of lekker biertje ook heerlijk kunt lunchen. Langs o.a. kasteel
Wijlre loopt u terug naar de parkeerplaats. U kunt de route inkorten tot 4,5 km wat ook een leuk rondje is.
Startadres: Wandelparkeerplaats nabij visvijver en de buurtschap Stokhem, Kasteel Wijlreweg 5. Wijlre.
(Voor navigatie kunt u gebruiken Stokhem 1, Wijlre. 200 m voorbij tenniscomplex komt u rechts bij de
parkeerplaats).
Startadres: Brand Bierbrouwerij, Brouwerijstraat 2 , Wijlre. (Geen parkeerplaats). Open dinsdag t/m
zaterdag. Start bij punt 6.

GPS afstand
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6,96 km

1.45 uur

86 m

86 m

blz 2 van 3

1449. WIJLRE 7 km – 4,5 km
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u R over het
asfaltpad met links de doorgaande weg. In de
buurtschap Stokhem gaat u meteen voorbij
huisnr. 10 L over de smalle asfaltweg, die vlak
daarna bij buurthoes “der Vrakel” een smal
stijgend pad wordt. Na 200 m, bijna boven, buigt
het pad naar links.
(Hier heeft u rechts mooi zicht op de wijngaard “De
Stokhemer Wingert”).
Meteen voorbij zitbank, genietplekje, gaat u aan
de 3-sprong L/RD het bospaadje omhoog.
(Hier, bij zitbank, heeft u weer prachtig uitzicht o.a.
over Wijlre. Rechts in de verte ziet u (afhankelijk van
jaargetijde, de hooggelegen Martinuskerk (18601862) in Vijlen en de 133 m hoge tv-toren in het
Aachener Wald).
Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing L de
“stenige” veldweg omhoog, die na 200 m een
bosweg wordt en na 500 m langs de bosrand
loopt.
2. (Degene die 4,5 km loopt, gaat hier R de veldweg
omlaag.
(Omlaag lopend heeft u na 250 bij zitbank weer
prachtig uitzicht o. a weer op de op de wijngaard “De
Stokhemer Wingert”).
Beneden aan de veldweg gaart u R omlaag.
Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing bij veldkruis
en uitstroom van regenwaterbuffer gaat u R (geelblauw) de veldweg omlaag. Ga dan verder bij **** in
punt 3).
(De 7 km route volgend ziet u, omhoog lopend,
tussen meidoornhagen rechts boven Hoeve
Blankenberg die gelegen is in het gehucht Berghof
en die voor het eerst schriftelijk genoemd is in de 15e
eeuwt).
Na 1 km gaat u aan de T-splitsing R (blauw) de
veldweg omhoog. Boven aan de rand van het
Plateau van Margraten aan de 3-sprong bij
zitbank, een genietplekje met weids uitzicht en bij
zwerfsteen met infobordje “Het Gericht”
(executieplaats/lees en gruwel) gaat u RD
(blauw/rood/geel-rood) over de veldweg.
(Hier ziet u bij helder weer de hooggelegen
St. Martinuskerk in Vijlen en de hoge tv-toren in het
Aachener Wald).
Aan de volgende 3-sprong gaat u R (blauw) het
(gras)pad omlaag. Beneden aan de 3-sprong gaat
u R (blauw/geel) de veldweg omlaag, die na 150 m
bij zitbank een hol dalend bospad wordt. Negeer
zijpaden en blijf geruime tijd het dalende pad RD
volgen.

(Na ruim 500 m passeert u weer een zitbank. Na
750 m heeft u weer mooi uitzicht over het vijfsterren
landschap Zuid-Limburg. Even verder ziet u links
weer de wijngaard “De Stokhemer Wingert”).
3. Na 1,3 km gaat u aan de omgekeerde
Y-splitsing bij veldkruis en de uitstroom van de
regenwaterbuffer
Abelsche
grubbe
RD
(geel/blauw) verder omlaag.
**** Aan de Tsplitsing in Stokhem gaat u L omhoog. Meteen
daarna aan de 3-sprong bij Mariakapel en het
begin van de steile asfaltweg genaamd “de Dode
Man” gaat u R (blauw) de smalle asfaltweg
omlaag.
(Dit is op twee na de steilste helling voor fietsers in
Nederland. De “col” heeft een max. stijgingspercentage van 18 %. De eerste 600 m hebben
gemiddeld een stijgingspercentage van 11 %).
Negeer zijpaden en blijf de smalle rustige
asfaltweg geruime tijd RD volgen door het mooie
Geuldal.
4. Na bijna 600 m, 150 m voorbij inrit van de
hooggelegen Hoeve Schoonzicht en vlak voordat
de Geul even parallel aan de asfaltweg loopt, gaat
u bij wegwijzer en infobordje R (geel/blauw/roodwit/Kerkepad) via klaphekje het weiland/
natuurgebied in richting Wijlre. Na 200 m neemt
u het paadje dat vlak langs de Geul loopt en waar
een zitbank, genietplekje, staat. Voorbij de
zitbank en draaihekje gaat u meteen L over het
paadje met links de meanderende Geul.
(U kunt hier ook het pad RD blijven volgen. Mogelijk
komt u hier Rode Geus runderen tegen, een nieuw
type dat in staat is om zich zonder veel verzorging in
natuurgebieden te handhaven).
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD/L nog
even langs de Geul.
(Een eindje verder ziet u voor u een rij knotwilgen.
Voor deze knotwilgen of al eerder kan het na veel
regenval erg drassig zijn, loop dan over het links
gelegen grote grasland met even verder rechts van u
de rij knowilgen).
Bij de rij knotwilgen loopt u verder RD richting
kerktoren van Wijlre.
5. Bijna aan het eind van het weiland gaat u L
door het linker staand klaphek en ga dan L over
het asfaltpad. Meteen daarna steekt u via brug de
Geul over en volg het pad dat meteen bij
toegangshek van woning en bij bijzonder
wegkruis rechts omhoog buigt. Boven aan de
doorgaande weg gaat u R over het trottoir met
rechts mooi uitzicht over het Geuldal.

blz 3 van 3
Negeer zijwegen. Negeer na 500 m in de
bebouwde kom van Wijlre bij muurkruis zijweg
links (Elkenradeweg) omhoog.
Let op! 50 m verder, meteen voorbij huisnr. 18,
gaat u R (Watermolen) de klinkerweg en trappen
omlaag. Beneden aan de klinkerweg gaat u L
omhoog
(Als u het R gaat en dan meteen voor boerderij L het
pad gelegen tussen schuur en muur omlaag loopt.
dan komt u bij
de “Molen van “Otten”. De
watermolen “Otten” gebouwd in 1776 en bestaande
uit een onderslag– en een middenslagrad was
vroeger een koren- en oliemolen. De molen staat bij
de grote hoeve genaamd de Wielderhof, die voor het
eerst in 1403 werd genoemd).
Aan de doorgaande weg gaat u R omlaag met
even verder links boven mooi zicht op de St.
Gertrudiskerk met de mooie toren.
(U kunt ook langs de voorkant van de kerk lopen.
Steek dan aan het einde van de klinkerweg de
voorrangsweg schuin links over en loop RD de
klinkerweg omhoog richting kerk. Bij de parkeerplaats
van supermarkt loopt u RD en u passeert de voorkant
van de kerk. (De Gertrudiskerk (Dorische stijl), die
op een kerkheuvel staat, werd in 1835-'39 gebouwd.
In de 13e eeuw stond hier al een Romaans kerkje).
Waar het klinkerpad naar links buigt, gaat u R de trap
omlaag. Beneden bij de koperen brouwketels van de
bierbrouwerij gaat u L. Ga nu verder bij **** in dit
punt).

U passeert de koperen brouwketels van de Brand
bierbrouwerij (1340) en dan komt u rechts bij het
bord “ingang Brouwhuis” bij de ingang van het
proeflokaal, dat gehuisvest is in de voormalige
pastorie (1904/huisnr. 2) en waar wandelaars
welkom zijn. (Zie info laatste twee alinea’s).
6. Met uw rug naar het proeflokaal gaat u R.
Meteen daarna aan de ruime 3-sprong bij ANWBwegwijzer gaat u R richting Gulpen en u passeert
meteen rechts een bijzonder wegkruis. U steekt
de 58 km lange Geul, een zijbeek van de Maas,
over en dan gaat u meteen R (blauw/Kerkpad) de
asfaltweg omlaag met links kasteel Wijlre
(17e/18eeeuw) en rechts het opslagterrein van de
brouwerij. Voor de voetbalkantine gaat u L
(rood/rood/In de Beemden) over de asfaltweg met
links de kasteelgracht/kasteel Wijlre en rechts het
sportcomplex van S.V. Geuldal. Volg nu de
asfaltweg, die voorbij de voetbalvelden naar
rechts (rood) buigt. Voorbij slagboom loopt u RD
met rechts de visvijver van H.S.V. de Springende
Beekforel. Meteen daarna voorbij zitbank en bij
fietsenrekken (20 m voor clubhuis) gaat u L (rood)
over het bos- grindpad. Aan de 3-sprong, waar
het grindpad naar links buigt, gaat u RD over het
graspad. (U verlaat de rode route). Let op! 10 m
vóór zitbank en met rechts een vijver gaat u L via
betonnen bruggetje over het bospaadje. Steek RD
het grasveld over en voorbij treurwilg komt u
weer bij de parkeerplaats waar veel zitbanken
staan.

Het proeflokaal is open van dinsdag t/m zaterdag. U kunt er terecht voor o.a. een goed glas bier, lekkere
borrelhappen, een kop koffie met Limburgse vlaai of een fijne lunch. Ook worden er proeverijen en workshops
gehouden. Het is ook mogelijk een rondleiding door de brouwerij te krijgen.
In 1340 opent Neerlandsch oudste bierbrouwerij haar deuren in Wijlre. De brouwerij heeft direct toegang tot een
eigen waterbron. Rond deze tijd gold er een alleenrecht op het maken en verkopen van bier in en rondom Wijlre:
het banpanhuisrecht. Toen Napoleon een einde maakte aan dit alleenrecht, kocht Frederik Edmond Brand het
banpanhuis in 1871. Sindsdien is het de Brand Brouwerij.
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.

