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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling tussen twee prima horecazaken, loopt u eerst 
omhoog naar de rand van het plateau van Ubachsberg, waar u prachtig uitzicht heeft. Dan loopt u via 
mooie  paden, met alweer prachtig uitzicht, omlaag naar het gehucht Piepert. Via rustige smalle asfaltweg 
wandelt u door het dal van de Eyserbeek, naar het dorp Eys.  Na een flinke klim, met mooi uitzicht op Eys 
loopt u boven op het plateau van Bocholtz omlaag naar de rand van Wahlwiller en dan loopt u  via graspad 
langs de Selzerbeek naar Nijswiller, waar u kunt pauzeren bij Liflaf met heerlijke broodjes. Via het traject 
van voormalige trambaan loopt u naar het wijndorp Wahlwiller. Via veldwegen en een stuk langs de Geul 
loopt u naar de rand van Gulpen en dan struint u door weilanden naar Kasteel Cortils.  Via tegelpad/trottoir  
langs de doorgaande weg loopt u terug naar Wijlre, waar u kunt afsluiten bij Brasserie Amuseer. U kunt 
ook starten in Nijswiller en dan pauzeren in Wijlre, start dan bij punt 4. Na veel regenval kan het in de 
weilanden drassig zijn. Loop deze wandeling niet in het weekend dat de wielerklassieker Amstel Gold Race 
wordt gehouden. 
 

 
 

Startadres: Brasserie Amuseer, Marchierstraat 11, Wijlre.  
(U kunt parkeren op de parkeerplaats bij Station Wijlre, Parralelweg 10, Wijlre.  Met uw rug naar de parkeerplaats 
gaat u L. Vlak daarna bij wegkruis gaat u schuin L (Seinhuisweg). Ga nu verder bij **** in punt 1). 

 

 
 

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. Start bij punt 4. 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 15,50 km  3.35 uur  90 m  189 m 
 

 
 

1555. WIJLRE – Nijswiller 15,5 km 
 

1. Met uw rug naar de brasserie gaat u L. Vlak 
daarna gaat u R (Stationsweg) en loop even 
verder de trappen omhoog. Aan het van 
Wachtendonckplein, met rechts het voormalig 
gemeentehuis (1965/huisnr.1) van de voormalige 
gemeente Wijlre, met boven op het dak een 
uivormige bol, loopt u RD verder omhoog. Boven 
aan de T-splitsing, voor de parkeerplaats het 
treinstation van de ZLSM, gaat u R. Meteen 
daarna gaat u bij wegkruis schuin L 
(Seinhuisweg). **** Aan de 3-sprong voor  
huisnr. 16 steekt u L de spoorlijn over. Meteen 
daarna, aan de 3-sprong, gaat u bij verbodsbord 
L de smalle asfaltweg omhoog.   
 

(U passeert links bij zitbank  de voormalige kalkoven 
Heiligers.    
 

Tegenover de kalkoven staat het ongevalskruis van 
de 21 jarige scout Vincent Amelot uit het Belgische 
Zele (Oost-Vlaanderen). Tijdens een touwspel, 
waarbij hij via een touw de weg via de ene graft naar 
de andere graft moest oversteken, brak het touw en 
kwam hij zwaar ten val.  

Twee dagen later overleed hij in het de Wever 
ziekenhuis in Heerlen). 
 

Na bijna 500 m, aan de 4-sprong bij boomkruis en 
de  herdenkingsplaquette aan de Amerikaanse 
sergeant Robert S. Haws, gaat u R verder 
omhoog.   
 

(Na 250 m passeert u links een zitbank en  
oriëntatiebord. Hier heeft u prachtig uitzicht over het 
5 sterren landschap Zuid-Limburg. Dit punt is lokaal 
bekend als de “Dieke Boek” (dikke buik)).   
 

Na bijna 900 m gaat u, bij wegwijzer, scherp R het 
bospad omlaag richting Cartils/Gulpen.  Negeer 
zijpaden en volg RD het dalende bospad dat een 
dalende veldweg wordt met voor u schitterend 
uitzicht. Na ruim 300 m, waar links een groot 
weiland/grasland begint gaat u bij bord “WML 
kwetsbaar gebied”  L via draaihekje het weiland 
in en loop RD door het natuurgebied/ 
waterwingebied de Piepert met links 
struikgewas/bosrand en rechts schitterend 
uitzicht   over “Toscaans Limburg” (Wie sjoen os 
Limburg is…).  

http://www.brasserieamuseer.nl/
http://www.eetbarliflaf.nl/
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2. Let op! Na 300 m gaat u aan de 4-sprong van 
graspaden R omlaag met links het struikgewas. 
Loop even verder voorzichtig het trappenpad 
omlaag en volg het graspad verder omlaag met 
links de bosrand.  
 

(Na veel regenval is het trappenpad soms moeilijk te 
belopen. Loop dan aan de andere kant van het 
struikgewas over het gras omlaag). 
 

Beneden, aan het einde van het grote grasveld, 
buigt het pad links het bos in. Beneden, in het 
gehucht Piepert, gaat u L over de smalle 
asfaltweg, die u geruime tijd RD volgt door het 
mooie dal van de Eyserbeek.  Negeer zijpaden. Na 
ruim 600 m gaat u, aan de kruising bij wegkruis in 
Eys,  RD omhoog. Boven aan de T-splitsing, bij 
de met Kunradersteen gebouwde woning en 
wegkruis type vliegermodel, gaat u R omlaag. 
Aan de doorgaande weg gaat u L met rechts de 
met Kunradersteen gebouwde boerderij (18e/19e 
eeuw).  Vlak daarna, aan de kruising bij wegkruis 
en de St. Agathakerk (1732-1734), gaat u bij 
trafohuisje R (Wezelderweg). U steekt de  
Eyserbeek, een zijbeekje van de Geul, over. 
Meteen daarna buigt de asfaltweg bij muurkruis, 
hangend aan de voormalig pastorie, links 
omhoog. Aan de 4-sprong bij boomkruis gaat u R 
omhoog en u passeert meteen rechts (nr.2)  een 
mooi vakwerkhuis (18e eeuw). Aan de 3-sprong 
gaat u bij verkeersspiegel RD de smalle asfaltweg 
verder omhoog.  Na 200 m steekt u bij zitbank, 
een genietplekje met schitterend uitzicht, via brug 
het Miljoenenlijntje over en volgt u verder de 
stijgende smalle asfaltweg.   
 

(Mogelijk ziet u hier, m.n. in het weekend,  een  
stoomlocomotief voorbij puffen. De Zuid Limburgse 
Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) exploiteert op deze 
spoorlijn tussen Kerkrade en Schin op Geul een 
toeristische stoomtreindienst. Station Simpelveld is 
het kloppend hart van de ZLSM en tevens 
opstapplaats. Zeker eens doen. Een ritje met de 
stoomtrein van Simpelveld naar Wijlre en een 
prachtige wandeling terug, kan met wandeling 
nr.185).  
 

3. 600 m verder gaat u, boven op het plateau van 
Bocholtz aan de 5-sprong bij zitbank,  
smeedijzeren wegkruis en de herdenkingsteen 
aan Arnold Boillon,  R (tweede weg van R/Route du 
vin) over de smalle asfaltweg richting Wahlwiller.  
 

(Arnold Boillon was een boerenzoon die op weg was 
van Eys naar Wahlwiller of andersom. Bij onweer 
schuilde hij hier onder de dikke boom toen hij door de 
bliksem getroffen werd. De tekst op de steen, waar 
het oude kruis dat voor het eerst werd gemeld in 
1860 op heeft gestaan, luidt: Wie ein dieb in der 
Nacht, also wird der Tag des Herren kommen. Betet  
für seine Seele). 
 

De route volgend loopt u de steile Kruisberg  (max. 
12.7%), die bekend is van de wielerklassieker Amstel 
Gold Race, omlaag).  
 

Negeer omlaag lopend, na bijna 500 m bij 
wegkruis, zitbank en landbouwbedrijf, zijpad 

links. Beneden bij zitbank aan de rand van het 
wijndorp Wahlwiller gaat u bij breed ijzeren hek 
via klaphek in hek over het graspad, dat u  
geruime tijd RD volgt met rechts knotwilgen en 
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 voorbij 
klaphek R over de smalle asfaltweg, die even 
verder naar links buigt en u loopt Nijswiller 
binnen. Negeer zijwegen.  Aan de T-splitsing gaat 
u R.  Steek voorzichtig de doorgaande weg over 
en ga R. Bij huisnr. 66 komt u bij Liflaf, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken.   
 

4.   Met uw rug naar de ingang van Liflaf steekt u 
de doorgaande weg over en gaat u L. Na 50 m 
gaat u R en meteen daarna gaat u L over het 
asfaltpad evenwijdig aan de doorgaande weg.   
 

(U loopt nu over het traject van de voormalige 
trambaan Maastricht-Vaals, die van april 1925 tot 
april 1938 operationeel was.   
 

Na bijna 500 m passeert u links een groot St 
Jozefbeeld t.h.a. de basisschool Wahlwiller-Nijswiller. 
 

Vlak daarna passeert u rechts het oefenterrein van 
de politiehondenvereniging Wahlwiller).  
 

Na 1 km gaat u aan de 3-sprong RD en u loopt 
Wahlwiller binnen.  Negeer zijwegen.  Bij gasterij 
A Gen Kirk, groot wegkruis en de Cunibertuskerk 
gaat u aan de 3-sprong RD (Oude Baan) omlaag.   
 

(De Sint Cunibertuskerk is zeker een bezoekje 
waard. Ze is bekend om de zestien kruiswegstaties 
geschilderd op panelen door de schilder Aad de 
Haas. Delen van deze kerk stammen uit de 12e 
eeuw. Vermoedelijk is het grote kruis, dat hier aan de 
3-sprong staat, een Missiekruis uit circa 1870). 
 

Negeer, na bijna 250 m bij mooi vakwerkhuis (nr. 
2/1800) en voormalige hoeve (1780)  met 
Mariabeeldje in muurnis, doodlopende weg 
rechts (Bornbergerweg).  Meteen daarna gaat u L 
het smalle pad, gelegen tussen hagen, omhoog. 
Aan het einde gaat u het trapje op en dan R over 
het fietspad.  Na 50 m steekt u L de doorgaande 
weg over en loopt u bij huisnr. 36 RD de smalle 
asfaltweg omhoog. Bij inrit van houtzagerij wordt 
de asfaltweg een stijgende veldweg en een eindje 
verder ziet u boven, rechts beneden woningen in 
Partij. Aan de T-splitsing, bij regenwaterbuffer 
Gulkoelerweg, gaat u R. Vlak daarna aan de  
3-sprong gaat u L met links weer prachtig 
uitzicht.  
 

(Links in de verte ziet u de hooggelegen St. Martinus 
kerk (1860-1862)  in Vijlen. Schuin links voor u ziet u 
de Johannes de Doperkerk (1810-1811) in 
Mechelen).  
 

Steek de voorrangsweg over en loop bij stenen 
wegkruis (1981) en verbodsbord RD over de 
asfaltweg, die vlak daarna een dalende veldweg 
wordt.  Beneden aan de 3-sprong in het Geuldal 
gaat u L met rechts de bosstrook.  
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5. Na 50 m aan de 3-sprong, waar de Geul een 
diepe uitsnede maakt,  gaat u bij gedichtsteen R 
met links beneden van u (even) de meanderende 
Geul.   
Aan de 3-sprong, waar het pad naar rechts buigt 
met rechts de bosrand, gaat u RD met links de 
meanderende Geul en rechts afrastering van 
weiland. 
 

(Rechts ziet u het spitse torentje van het geheel 
ommuurde slotklooster (1848) Mariëndaal (zusters 
Redemptoristinnen).   
 

Bij breed ijzeren hek/draaihekje (stegelke) volgt u 
RD het graspad met rechts het voetbalveld van 
V.V. Partij ’33 en links de Geul.  Aan het einde bij 
twee brede ijzeren hekken gaat u via stegelke L 
over de smalle asfaltweg. Meteen daarna voor de 
brug gaat u R via volgend draaihekje over het pad 
langs de knotwilgen, met links de Geul. Voorbij 
volgende stegelke gaat u L over de smalle 
asfaltweg en u steekt meteen de brug over.  
 

(Hier rechts van de brug stroomt de 14 km lange 
Selzerbeek in de Geul).  
 

Negeer na 100 m, bij oorlogsbunker, graspad 
links omhoog. Aan de 3-sprong bij zitbank en 
wegkruis gaat u RD. Negeer vlak daarna 
tegenover de mooi gerestaureerde Hoeve De Bek 
(nr. 139), met de  mooie met leisteen bedekte 
dakkapelletjes, smalle asfaltweg links.  
 

(Hoeve de Bek (1663) was tot 1825 tevens het 
poststation halverwege de weg Maastricht-Aken). 
 

Meteen daarna,  aan de Y-splitsing bij begin steile 
(14%) klim Gulpenerberg,  gaat u bij verbodsbord 
R (Oude Akerweg) de holle smalle asfaltweg 
omhoog.  Na 300 m gaat u boven meteen voorbij 
plaatsnaambord Gulpen en wegkruis bij 
picknickbank R via draaihekje het bospad via  
trappenpaden omlaag. Steek beneden bij het 
gebouw van de ambulancepost RD de 
parkeerplaats over. Aan de 3-sprong bij hotel 
gaat u R over de asfaltweg met links een 
vijver/verzorgingshuis Klein Gulpen.       
 

6. Meteen daarna steekt via oversteekplaats de 
doorgaande weg en fietspad over en loop RD via 
draaihekje de trap omlaag en volg RD het 
graspad met links het voetbalveld F.C. Gulpen.  

Via smalle stalen brug steekt u de Geul over en 
loopt u RD door het weiland. Voorbij stegelke 
gaat u L over het pad met rechts  boven de 
doorgaande weg.  .Let op! Na 150 m, vlak voor 
brug, gaat u R de berm omhoog en steek 
voorzichtig de doorgaande weg over. U steekt 
meteen de molentak van de Selzerbeek over en 
loop via klaphek bij breed ijzeren hek RD over de 
grasdijk  
 

(Deze molentak is in 1731 aangelegd voor de 
drinkwatervoorziening van het Redemptoristen 
klooster in Wittem en de Wittemer Molen)).   
 

Steek via klaphek de smalle asfaltweg over loop 
via draaihekje RD door het weiland 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. Rechts ziet u 
woningen in het gehucht Cartils).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (wit-rood) langs het 
draaihekje omlaag. Beneden steekt u via stalen 
bruggetje de Eyserbeek weer over en loop dan 
RD met links afrastering van beschermd 
natuurgebied  horend bij Landgoed Kasteelhoeve 
Cartils   (Hier kan het drassig zijn). 100 m  verder 
gaat u L door het weiland omhoog met links een  
meidoornhaag.  
 

7. Boven, bij breed ijzeren hek, gaat u L de holle 
veldweg omlaag. Negeer inrit links naar kasteel 
Cartils en loop RD met links de tuin van het 
kasteel. Steek beneden voorzichtig de 
voorrangsweg over en ga R over het 
trottoir/tegelpad terug naar Wijlre.  
 

(Als u hier L gaat, heeft u meteen mooi zicht op het 
mooie kasteel Cartils, waarvan de oudst bekende 
vermelding dateert van 1257).   
 

Negeer zijwegen. Na 1 km komt u vlak voor de 
Gertrudiskerk (1835-1839), links bij huisnr. 11 bij 
Brasserie Amuseer, de sponsor van deze 
wandeling,  waar u binnen of op het leuke terras 
op de binnenplaats of op het leuke achterterras 
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, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 


